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O mundo do trabalho voltou a ser pauta incômoda para as entidades 
empresariais. Quatro fatos deixaram nervosos a Fiesp, jornalistas econômi-
cos e empresários da mídia: 1) o abaixo-assinado das centrais sindicais para 
que o Congresso Nacional aprove a redução da jornada de trabalho para 40 
horas semanais sem redução de salário; 2) o envio de uma Medida Provisória 

do presidente Lula para que o Brasil assine a Convenção 158 da OIT; 3) um projeto de lei do 
deputado federal Vicentinho que sugere regras para as terceirizações; e 4) uma ação do Mi-
nistério Público do Trabalho contra a Elektro, empresa de energia elétrica, por infringir a 
lei ao contratar serviços terceirizados para executar atividades-fim. Tudo isso é parte de um 
caminho constitucional, legítimo dentro de um Estado de direito, e com debate público no 
Parlamento. As centrais enxergam na redução da jornada uma forma de gerar empregos e 
melhorar a qualidade de vida e da produtividade; o presidente Lula quer que o país respeite 
uma convenção internacional; o parlamentar quer uma lei que contenha abusos nas tercei-
rizações; e um procurador, limites aos abusos perante leis já existentes. 

A reação parece orquestrada por um núcleo estratégico dentro da Fiesp. A revista Exame 
qualificou as propostas como “na contramão do crescimento”. A Folha fez eco em editorial e 
o Estadão em sua manchete. A “série” havia começado na semana passada, no Jornal Nacio-
nal. Em entrevista ao programa Brasil Atual (7h da manhã, na 94,1 FM, Grande São Paulo), 
o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, sintetizou o pensamento da reação com uma análise sur-
rada, segundo a qual as medidas propostas provocariam perdas de produtividade, dificulda-
des de crescimento e seriam ruins para os próprios trabalhadores. Argumento típico do se-
tor há décadas. Mas o Brasil passa pelo seu melhor momento econômico. O desemprego cai 
seguidamente, a ciência e as inovações tecnológicas promovem ganhos de produtividade, a 
cada dia surgem novos mi e bilionários. As reivindicações nada mais são que um meio de 
redistribuir parte dos ganhos de produtividade já gerados, com mais empregos e menos de-
sigualdade social. Tudo isso pode se traduzir em retorno para o mercado consumidor e para 
o crescimento do país. Com um pouco mais de justiça do que nas últimas décadas, quando 
apenas uma fatia minguada se apropriava das riquezas que somos capazes de gerar.  
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O destino  
da verba
Parabéns pela re-
portagem “O pe-
tróleo é de quem?” 
(edição nº 21). O 
jornalista Roberto 
Rockmann soube 
conduzir o debate 
sobre a destinação 
dos royalties do 

petróleo. Informar corretamente a socieda-
de é sobretudo uma responsabilidade cida-
dã. O texto chama atenção para a distância 
oceânica entre os ganhos arrecadados com 
os royalties do petróleo e as condições de 
vida das populações nessas regiões tão ricas 
em recursos naturais estratégicos. A miséria 
morando ao lado da ostentação. Tudo numa 
única fotografia! 
Amyra El Khalili, Campos (RJ)
amyra.fwb@terra.com.br 

Leite derramado
A reportagem “O leite derramado” (edição nº 
20) mostra mais uma vez as manobras usa-
das por políticos e partidos para denegrir a 
imagem do governo. Todos nós somos con-
tra impostos abusivos, porém temos de ficar 
atentos, porque a CPMF pesava no bolso dos 
empresários, dos que têm muito dinheiro, e 
não no nosso bolso, do povo simples. Que-
ro saber como os empresários e essa mino-
ria que detém a maior parte do capital deste 
país vai fazer para repassar essa grana para o 
povo, em benefício do povo, como era feito 
pelo governo. Vamos ficar de olho. Temos de 
exigir mais e participar mais da política do 
país, somos eleitores acomodados em estado 
de sono profundo, e enquanto dormimos os 
“podríticos” agem.
Jailson Jerri Nunes, Mauá (SP)
jerrinuness@hotmail.com

Agenda do Brasil
Quero cumprimentar a Revista do Brasil 
pelas excelentes reportagens, em especial 
o conteúdo do caderno Agenda do Brasil 
(encarte da edição nº 20), com análises do 
ministro Luiz Marinho, do professor Ricar-
do Carneiro e do presidente da CUT, Ar-
tur Henrique.
José Joel Freitas da Luz, Alegrete (RS)
dalluz@hotmail.com

Chega de implicância
Para que ficar invocando a gramática se 
todos entendemos o que o sociólogo Fer-
nando Henrique Cardoso quis dizer (Car-
tas, ¿Por que non te callas?, edição 20)? A 
revista sempre traz ótimos artigos e não 
deixo de distribuí-la aos que trabalham 
comigo. Nosso país precisa de cidadãos 
que, independentemente de ideologias 
políticas, trabalhem pela sua grandeza e 
saibam reconhecer que o crescimento e 
o desenvolvimento só serão alcançados 
através da educação. 
Carlos Raimundo Megale, Rio Claro (SP)
megale@alternativane.com.br

Linguagem do preconceito
Oportuníssimo o espaço concedido ao 
brilhante professor Bernardo Kucinski 
(edição nº 20). Inteligência, clareza e sen-
so de equilíbrio.
Moacir Pereira da Costa, Rio de Janeiro (RJ)
moampc@globo.com

Na ponta do mapa
Excelente a reportagem sobre João Pessoa 
(“Na ponta do mapa”, edição nº 20). Não 
conheço ainda a cidade, mas como futuro 
técnico em turismo observei que ela foi 
bem explorada e retratada de maneira ori-
ginal. Na seção Carta ao Leitor, porém, a 
revista pecou ao informar na primeira li-
nha: “Das oito capitais da região (Nordes-
te)...” A região possui nove estados.
Igor Lima Gasparello, Rio das Ostras (RJ)
igasparello@yahoo.com.br

A luz que faltou
Na matéria “a luz que falta” (edição nº 20) 
– que trata sobre o processo de privatização 
da  Companhia Energética de São Paulo 
– a sessão da assembléia Legislativa do 
Estado que aprovou o Programa Estadual de 
Desestatização aconteceu em 26 de junho de 
1996; em 5 de julho a lei foi sancionada. a Cesp 
foi fatiada em cinco empresas, sendo três delas 
de geração de energia.

Conselho editorial
antônio de Lisboa amancio Vale 
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Zulato (Sindicato dos Químicos e 

Plásticos de São Paulo); rita Serrano 
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(Sindicato das Bebidas de São Paulo);  
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E
m 1816, ao regressar da Chi-
na, lorde Amherst passou pela 
Ilha de Santa Helena, no Atlân-
tico. Não havia ainda o Canal 
de Suez, e a rota para a Chi-

na contornava a África do Sul, seguindo 
o caminho descoberto pelos portugueses. 
Os navios se abasteciam ali de água po-
tável e de alimentos. Era também a pri-
são de Napoleão Bonaparte, depois de ter 
sido derrotado pelos ingleses na batalha 
de Waterloo. Era a segunda vez que a mis-
são inglesa fracassara ao tentar estabele-
cer relações diplomáticas com o governo 
imperial da China. A primeira fora con-
duzida por lorde McCartney. O motivo 
dos insucessos fora singelo: os ingleses se 
recusaram a expressar sua obediência ao 
imperador, mediante a cerimônia do kou-
tou, que era prostrar-se e bater nove vezes 
com a cabeça no piso.

Amherst visitou o prisioneiro. Ao saber 
que a missão do interlocutor à China fora 
frustrada, Napoleão fez a observação famosa: “Quando a China 
despertar, o mundo tremerá”. Sabia do que falava. A China era 
inquietante realidade. Durante milênios, o “Celeste Império do 
Meio” estivera tão distante quanto o outro lado da lua. E não era 
só a China, eram todos os “amarelos”: japoneses, coreanos, in-
dochineses, que, no fundamental, tinham a mesma forma de ser, 
pensar e agir.

Os ingleses se vingaram da “desfeita” do imperador. A partir de 
modesta concessão dos chineses, iniciaram o comércio nas costas 
do grande país. Favorecidos pela astúcia, incrementaram o uso 
do ópio (então restrito a alguns potentados) pela população em 
geral, mediante o contrabando do narcótico, produzido na Índia, 
sob controle britânico. Quando o governo chinês percebeu que o 
ópio estava corrompendo e debilitando seu povo, proibiu o con-
sumo e mandou queimar várias toneladas do produto, estocado 
pelos ingleses em Cantão. Em represália, os ingleses promoveram 
duas guerras contra a China; a primeira de forma isolada e a se-
gunda com a participação dos franceses.

A ocupação da China foi odiosa. Os colonizadores viviam em 

bairros fechados. Nesses bairros era proi-
bida a entrada de chineses e cães, nessa 
ordem. A exploração do trabalho dos na-
tivos não se limitava a seu território. Mi-
lhares eram “vendidos” pelos traficantes 
aos países europeus e, por algum tempo, 
aos Estados Unidos; os homens para o 
serviço braçal, remunerados a centavos 
por dia, e as mulheres para os bordéis das 
grandes cidades industriais.

Pouco a pouco, e por influência das 
idéias ocidentais, alguns intelectuais chi-
neses começaram a se organizar para li-
vrar-se da dinastia submissa, construir 
uma república e restabelecer a soberania. 
A primeira organização revolucionária, 
a T’ung-meng Hui (Liga Revolucionária 
Unida), se fez no Havaí, onde se encon-
trava a maior concentração de trabalha-
dores chineses no exterior. Liderou-a o 
médico Sun Yat-sen, que proclamaria a 
República em 1912. 

O grande desenvolvimento econômi-
co e militar da China, a partir de 1949, com a definitiva vitória de 
Mao Tsé-tung (ou Mao Zedong, conforme nova e discutida grafia), 
e acelerado pelo seu sucessor Deng Xiaoping, inicia uma grande 
desforra histórica. Os chineses, com astúcia, esforço e inteligência 
política, prepararam-se nos últimos decênios com o propósito de 
vencer seus adversários, no campo político e econômico – entre 
eles, o Japão, particularmente cruel na ocupação da Manchúria e de 
Xangai –, e voltar a ser o Grande e Invencível Império do Meio.

Os chineses já ocupam, com o comércio e a influência política, 
grande parte da Ásia e da África. O Japão se inquieta com o cresci-
mento da China e tem estreitado ligações com os Estados Unidos. 
Os norte-americanos se encontram sitiados por uma força ponde-
rável dos chineses: o dinheiro. A China é credora de US$ 1 trilhão 
dos Estados Unidos. Esse dinheiro, de acordo com a denúncia do 
ex-senador George McGovern, foi gasto na guerra contra o Afega-
nistão e o Iraque. À China de hoje não interessa o confronto com 
o Ocidente. Sua estratégia, elaborada por mais de 50 séculos de 
História, tem sido erguer muralhas para sua defesa. A muralha de 
hoje é a do desenvolvimento industrial – e militar.  

Por Mauro santayana

Mauro santayana trabalhou nos principais jornais brasileiros desde 19�4. Foi colaborador de Tancredo Neves 
e adido cultural do Brasil em Roma nos anos 80. É colunista do Jornal do Brasil e de diversas publicações

o grande enigma chinês
Ponto de Vista
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Por Paulo Donizetti de souza e Vitor NuzziResumo

Reajuste 
para baixo
A população de Fortaleza partici-
pa este mês de uma escolha inusi-
tada. Vai decidir, por voto direto, 
de que forma o ajuste a ser fei-
to incidirá nas tarifas de ônibus:  
1) se cairão de R$ 1,60 para R$ 
1,54; 2) se ficarão em R$ 1,50 em 
horários de menor movimen-
to (entre 8h e 12h e das 14h às 
18h); ou 3) se haverá uma tarifa 
social de R$ 1 aos domingos. As 
possibilidades foram estudadas 
entre prefeitura e empresas após 
decisão do governador Cid Go-
mes (PSB) de reduzir pela metade 
o ICMS para o diesel utilizado no 
transporte coletivo.

Tropa de Elite ganhou o Urso de Ouro como melhor filme do Festival de Berlim, na Alema-
nha. Na semana em que o prêmio na Europa era anunciado, a Controladoria Geral da União 
(CGU) decidia que os produtores do filme Chatô, o Rei do Brasil, Guilherme Fontes e  Yolanda 
Machado, deveriam devolver aos cofres públicos R$ 36.579.987,99 (valor atualizado até 28 de 
fevereiro de 2006). As filmagens foram iniciadas em meados dos anos 90, mas até hoje a obra 
não foi concluída, em um longo histórico de idas e vindas judiciais e sumiço de recursos.

Altos e baixos da telona

Vida de gado
A equipe de fiscalização da Superin-
tendência Regional do Trabalho e 
Emprego do Pará (SRTE-PA, antiga 
DRT) encontrou no mês passado 35 
trabalhadores em situação de escravi-
dão na fazenda Bonsucesso, em Para-
gominas (PA). A fiscalização chegou à 
fazenda graças a denúncias de um tra-
balhador “foragido”. Tinha no corpo 
marcas de queimaduras feitas a ferro 
quente, que teriam sido resultado de 
suas reclamações pelas más condições 
– moravam em um curral, junto com 
esterco de boi, e eram alimentados com 
restos de carne – e atrasos de pagamen-
tos. A fazenda é de Gilberto Andrade, 
cujo nome consta da lista suja do Mi-
nistério do Trabalho, na qual aparecem 
propriedades processadas por empre-
gar mão-de-obra escrava.

O ator 
Guilherme 
Fontes

A outra dívida
Na penúltima semana de fevereiro, o governo 
anunciou que o Brasil deixara a sua histórica 
condição de devedor internacional para se tor-
nar credor. Ou seja, as reservas do país passa-
ram a superar o total da dívida externa, públi-
ca e privada. “Isso dá tranqüilidade à família, 
ao país, ao governo”, afirmou o presidente Lula. 
Para ele, o Brasil deverá crescer pelo menos 5% 
neste e nos próximos dois anos. Espera-se que 
– conforme costumar dizer o presidente – “as 
condições estejam dadas” para que outra dívida 
seja paga o mais rapidamente possível: a social. 
Pelo menos no mercado de trabalho o ano co-
meçou bem: em janeiro, o crescimento do em-
prego com carteira assinada foi o melhor para o 
mês desde 1992, segundo o Ministério do Tra-
balho e Emprego.rE
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Foi encaminhada à 31ª Vara Criminal de São Paulo a 
conclusão do Ministério Público de São Paulo em tor-
no do processo do padre Júlio Lancelotti. “Não resta 
dúvida de que os acusados associaram-se em quadri-
lha com a finalidade de praticar reiteradamente deli-
tos de extorsão contra a vítima (Lancelotti) e que esses 
delitos ocorreram de forma continuada desde o ano 
de 2004”, concluiu o inquérito do MP. Ao denunciar 
as extorsões, no ano passado, o padre foi contra-ataca-
do, acusado de pedofilia. Apesar da ficha imunda dos 
acusadores, grande parte da imprensa tratou o caso 
como espetáculo. O pouco destaque dado a essa con-
clusão do MP evidencia que, mais uma vez, jornalões e 
emissoras de rádio e TV aberta não se ocuparam com 
o mesmo empenho em reparar os estragos causados à 
imagem e ao estado emocional de Lancelotti.

Lancelotti e a Justiça

Olho gordo na Ilha
Cuba tem 110.000 km2 (pouco mais que os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo somadas). 
O PIB está na casa dos US$ 50 bilhões (pouco mais da metade do PIB da Bahia). Economia e ter-
ritório inofensivos, portanto. Mesmo assim, a saída de Fidel e a eleição de seu irmão Raúl Castro 
para presidir o país atormentam a mídia mundial. As razões declaradas: a falta de democracia e 
a intolerância ao controle privado de empreendimentos econômicos. Com todas as adversidades 
econômicas e geopolíticas, sustenta uma renda per capita de US$ 4.500, índice de desenvolvimen-
to humano elevado (acima de 0,800, numa escala de 0 a 1), tem um povo altamente educado e sua 
economia cresce a taxas próximas dos 10% ao ano. E precisa, de fato, promover mudanças, sobre-
tudo na política e na relação com a sociedade. Mas o mundo capitalista podia parar de “secar” e 
deixar essa tarefa para os cubanos.

Sem perder a 
esportiva
A seleção francesa de futebol fe-
chou contrato com Nike de € 43 
milhões/ano, para fornecimen-
to de uniformes de 2011 a 2018. 
A França é sétima colocada no 
ranking de seleções e tricampeã 
do mundo; o Brasil é segundo no 
ranking, pentacampeão, nunca 
ficou fora de uma Copa e tem 
admiradores no mundo todo. 
Só a CBF, então, poderia explicar 
por que o contrato dos franceses 
é no mínimo três vezes superior 
ao da parceria entre a Nike-se-
leção brasileira. Mas patrocínio 
irônico mesmo é o do Santander 
à principal competição de fute-
bol do continente, a Libertado-
res da América, que agora leva o 
nome do banco espanhol. Afinal, 
as lutas sangrentas das colônias 
pela independência da Espanha 
foram há tanto tempo, vamos 
passar uma borracha nisso...
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trabalho

trabalho dE sobra
Faltam eletricistas na Cemig, 
por isso Marco Aurélio, de Belo 
Horizonte, chega a fazer perto de  
20 horas extras semanais. Problema: 
sua memória começou a falhar
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Estudos comprovam: trabalhar menos de 40 horas por semana reduz os 
riscos de doenças físicas e mentais, pode gerar empregos, melhorar a 
produtividade e a qualidade de vida do trabalhador Por Cida de Oliveira

A relação tempo de trabalho e 
qualidade de vida é científi-
ca e objeto de estudos inter-
nacionais. O mais recente, 
da Agência de Saúde Públi-

ca do governo de Barcelona, na Espanha, 
está na edição de fevereiro na revista Scan-
dinavian Journal of Work, Environment & 
Health. Durante um ano, pesquisadores 
acompanharam quase 3.000 pessoas de 
várias profissões e classes sociais. Obser-
varam que rotinas superiores a 40 horas de 
trabalho por semana prejudicam o sono, e 
tornam homens e mulheres mais vulnerá-
veis à pressão alta, doenças cardiovascula-
res, ansiedade e depressão, a fumar mais, 
se alimentar mal. “Os trabalhadores mais 
vulneráveis são aqueles das empresas de pe-
queno porte, restaurantes e do comércio”, 
disse à Revista do Brasil a coordenadora do 
estudo, Lucia Artazcoz.

No Brasil, embora a jornada máxima es-
tabelecida pela Constituição seja de 44 ho-
ras, algumas empresas praticam menos, 
por acordo coletivo. A analista físico-quí-
mica Luciana Freitas, no setor de medica-
mentos da Bayer, na capital paulista, faz 40 
horas. Trabalha das 7h às 16h, e ao longo da 
semana faz curso de pós-graduação, corre 
num parque e joga tênis na quadra da em-
presa. Por entender a importância do tem-
po na rotina, há dois anos investiu numa 
mudança para mais perto do trabalho e “ga-
nhou” outras quatro horas por dia. “Optei 
pela saúde e qualidade de vida.”

O operador de máquinas Claudionor 
Vieira do Nascimento sentiu diferenças 
quando a empresa de autopeças em que 
trabalha, a Delga, em Diadema (SP), ado-
tou acordos de redução de jornada sem re-
dução salarial. Primeiro para 42 horas, em 
2002, e depois para 40 horas há pouco mais 

a MEntE padECE
Cecília, de Porto Alegre, 

encarava turnos de 12 horas 
para cumprir suas metas, 

vendendo produtos do banco. 
Resultado: depressão profunda
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Para viver melhor
de um ano. “Havia resistência, a empresa 
reclamava que teria mais custos, perderia 
competitividade”, lembra o operador, inte-
grante do comitê sindical. Segundo Clau-
dionor, havia menos de 400 empregados em 
2001 e hoje são cerca de 800. Ele diz não 
ter dados que medem níveis de saúde e sa-
tisfação nem a contabilidade de empresa, 
mas garante que as mudanças para melhor 
são visíveis. “Vejo um ambiente de trabalho 
melhor, com menos cara feia. A empresa 
tem praticamente duas vezes mais clientes, 
conseguiu importantes certificações e os 
investimentos em maquinário são expres-
sivos. Está na cara que não houve prejuí-
zo. Isso prova que jornada menor não traz 
prejuízo, ao contrário. Basta haver uma boa 
gestão, investimento certo no lugar certo.”

Francisco Duarte de Lima, o Alemão, 

vice-presidente do Sindicato dos Metalúr-
gicos do ABC, entrou na Volks em 1985, 
quando vigoravam as 48 horas semanais. 
Lembra que entrava na fábrica às 6h e saía 
às 17h, de segunda a sexta. “Como cuidar 
da vida, da saúde, ficar com a família, estu-
dar?” Hoje, conta, o trabalhador “rala” das 
6h às 14h55 e consegue estudar, se cuidar, 
ficar mais tempo com a família. Segundo 
ele, surgiram até faculdades e cursos, com 
aulas das 16h às 19h30.

Exceções e regras
Experiências como essas ainda são exce-

ções num país em que as entidades empresa-
riais, com forte influência na política, resis-
tem em aprimorar direitos, enxergando-os 
apenas como custos, e não como investi-
mentos que dão retorno. De acordo com o 
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Jornada semanal média efetiva (em horas)

Região                          Indústria                        Comércio                       serviços
 Metropolitana 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

São Paulo 44 44 43 43 47 47 47 46 42 42 42 42

Porto alegre 44 44 44 43 46 46 46 46 42 42 42 42

Belo horizonte 42 42 42 41 45 45 44 44 39 38 39 38

Salvador 44 44 44 44 47 47 47 47 40 39 40 40

recife 47 47 47 47 51 50 50 50 42 42 43 42

Distrito federal 44 45 44 44 47 48 47 47 40 40 40 40

Fonte: Dieese

Trabalharam além da jornada legal (em %)

Região                          Indústria                        Comércio                       serviços
Metropolitana 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

São Paulo 43,2 42,4 38,8 36,7 60,6 59,1 56,6 55 39,2 38 36,5 35,2

Porto alegre 26,6 29,1 26,2 22,5 50,6 50,6 51,6 47,9 29,1 28,8 27,6 25,2

Belo horizonte 37,3 36,8 37,9 33,6 55,3 51,8 51,9 49 29,6 27,2 27,6 25,4

Salvador 47,1 44,8 48,9 49,1 60,5 60,6 64,3 65,9 32,8 38,4 32,5 32,3

recife 57,6 61,2 59 61,5 73,2 72 71,6 73,1 39 39,1 39,4 39,5

Distrito federal 43,5 43,4 40,6 73,9 64,6 67,2 65,2 61,7 20,6 20,9 20,5 19,7

Fonte: Dieese
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o Corpo adoECE A dupla jornada roubou do professor Luiz Henrique, de são Paulo, seu 
tempo para exercícios e alimentação adequada. Aos 40 anos tem pressão alta e diabetes

Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese), mais 
comuns em todos os ramos de atividade e 
em todas as regiões do país são as jornadas 
de trabalho superiores, inclusive, ao teto de 
44 horas – embora se note uma tendência de 
gradativa redução (leia quadros).

Além disso, especificidades como baixos 
salários ou políticas de metas exigem exces-
so de trabalho na maior parte das atividades 
econômicas, até mesmo de quem já por lei 
tem jornadas inferiores a 40 horas devido 
a suas implicações à saúde.

Luiz Henrique da Costa, de São Paulo, 
acorda às 5h para às 7h já estar em sala de 
aula. Professor de Matemática e Ciências, 
deveria trabalhar 30 horas por semana. Mas 
tem jornada dupla e só volta para casa perto 
das 20h. A correria diária roubou seu tem-
po para exercícios e alimentação adequada. 
Aos 37 anos, descobriu ter pressão alta. E, 
aos 40, diabetes tipo 2 – doença com a qual 
o governo federal gasta R$ 2,5 bilhões por 
ano. “A que horas vou me cuidar? Se dei-
xar uma das escolas, como sustentar mi-
nha família?” Ele admite que seria leviano 
acusar a escola por ganhar muito peso, mas 
sabe que desde que se tornou professor, há 
20 anos, trabalha 50 horas semanais. Hoje 
enfrenta brincadeiras de mau gosto de alu-
nos e de pais.

Para muitos bancários, também, a jor-
nada legal de 30 horas semanais é ilusão. 
Ruth Evangelista está afastada faz mais de 
dois anos. Empregada num banco priva-
do há mais de 20 anos, em Fortaleza, teve 
uma lesão por esforço repetitivo em 1997 
que afetou todo o membro superior direi-
to. Com medo de ser demitida, trabalhava 
com dor. Em 2003, depois de dez horas de 
trabalho, não conseguiu autenticar um do-
cumento. A dor cada vez mais insuportá-
vel, os remédios, a sensação de incapacida-
de e de limitação a abateram. Começaram 
os problemas em casa e surgiram distúr-
bios emocionais. “O prêmio por trabalhar 
muitas horas diárias, num ritmo intenso, é 
uma doença sem cura, que acabou com a 
qualidade da minha vida e me impedirá de 
carregar meus netos no colo”, diz.

Cecília Barbosa, de Porto Alegre, tam-
bém sente os efeitos das longas horas de-
dicadas ao mesmo banco privado ao longo 
de 26 anos. Hoje, aos 48, viúva, mãe de dois 
filhos e dona-de-casa, tem diagnóstico de 
depressão e toma medicamentos. Os sinto-
mas se agravaram depois de um assalto. “Eu 
me sentia ansiosa, impotente”, conta. 
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a ExCEção quE dEvEria sEr rEgra A analista Luciana Freitas cumpre suas  
40 horas semanais, faz curso de pós-graduação, corre num parque, mudou-se para perto  
do trabalho e joga tênis na quadra da empresa: “Optei pela saúde e qualidade de vida”
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Para muita gente, estresse, dificuldade 
de concentração e memorização não são 
considerados problemas de saúde. Marco 
Aurélio Cristo, de Belo Horizonte, trabalha 
40 horas por semana na Cemig. Em tese. 
Com as aposentadorias e sem a realização 
de concursos, faltam eletricistas. Ele chega 
a fazer perto de 20 horas extras semanais. 
Aos 35 anos e 17 de empresa, nega proble-
mas de saúde. “Mas quando trabalho a mais 
fico muito irritado, sem paciência, com di-
ficuldades para me concentrar e minha me-
mória falha muito”, admite.

Em 2005, pesquisadores da Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul e do Cen-
tro Universitário Metodista de Porto Ale-
gre revelaram dados de seus estudos com 

trabalhadores atendidos no ambulatório de 
Doenças do Trabalho do Hospital das Clí-
nicas de Porto Alegre. Ali, 70% dos diag-
nósticos referem-se a lesões por esforço 
repetitivo. Dos entrevistados, 72% traba-
lhavam de oito a nove horas diárias, 30% 
faziam horas extras e apenas 16% dos pa-
cientes tinham direito a pausas durante o 
dia de trabalho.

Doutor em saúde pública, Hermano Cas-
tro, do Centro de Estudos da Saúde do Tra-
balhador da Fundação Oswaldo Cruz, no 
Rio de Janeiro, diz que os resultados da pes-
quisa do governo espanhol podem ser apli-
cados à realidade brasileira. “Os riscos de 
LER, de falta de sono, estresse, ansiedade e 
até câncer são maiores em longas jornadas 

de trabalho porque os trabalhadores ficam 
em contato com os agentes causadores du-
rante mais tempo.”

A pesquisa, segundo ele, veio sob medida 
num momento em que as centrais sindicais 
brasileiras se movimentam numa campanha 
nacional unificada. Até maio, as centrais es-
peram recolher um milhão de assinaturas 
pela aprovação do Projeto de Emenda Cons-
titucional que reduz a jornada semanal de tra-
balho. Leda Leal Ferreira, médica e pesquisa-
dora da Fundação Jorge Duprat Figueiredo 
de Saúde e Segurança do Trabalho (Funda-
centro), vinculada ao Ministério do Trabalho, 
acrescenta que não basta reduzir a jornada e 
manter o salário. “É preciso que o ritmo de 
trabalho seja preservado. Se, para compensar, 
os patrões exigirem que os trabalhadores se-
jam ainda mais rápidos, de nada vai adiantar 
baixar para 40 horas”, opina.

A auxiliar de produção Florizete Mendes 
Batista, de São Paulo, ficou doente bem an-
tes. Quando completou um ano e 18 dias de 
contratada, recebeu o diagnóstico de ten-
dinite no cotovelo e bursite. Por causa das 
dores, foi afastada quatro vezes. Sozinha, 
com dois filhos para criar e aluguel para pa-
gar, tinha de se submeter a um ritmo inten-
so de trabalho e de movimentos repetidos 
que começava às 6h e ia até às 14h. “Para 
mostrar serviço e assim garantir o empre-
go, nem fazia as pausas para café e ir ao ba-
nheiro”, conta.

A auxiliar de produção Eliane Ribeiro da 
Silva, 28 anos, trabalhou dois anos e três 
meses operando máquinas que produziam 
cosméticos para as grandes marcas do mer-
cado. Entrava às 18h e saía às 6h, de do-
mingo a domingo. Mesmo recebendo ho-
ras extras nos fins de semana, muitas vezes 
folgava por conta própria e assumia o ris-
co da cara feia do chefe na segunda-feira. 
Depois de voltar de uma licença médica de 
cinco dias, em agosto passado, foi impe-
dida de entrar na fábrica. O chefe do RH 
foi grosseiro com ela por ter testemunha-
do na Justiça a favor de uma antiga encar-
regada, e forçou-a a assinar um pedido de 
demissão. Eliane não assinou. Hoje se tra-
ta num centro de referência em saúde do 
trabalhador e acompanha de perto a ação 
que move contra a empresa. “Sinto dores 
ao mínimo esforço e tem noites que nem 
consigo dormir.”

Maria Maeno, pesquisadora da Funda-
centro, observa que as LER e os Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao Traba-
lho (Dort) constituem metade dos registros 
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afastada Auxiliar de produção, Eliane Ribeiro trabalhava das 18h às 6h numa fábrica 
de cosméticos de são Paulo. Foi recompensada com tendinite no braço e punho direitos

da Previdência Social. Incapacitam jovens 
e oneram os sistemas público e privado de 
saúde, a Previdência, as empresas e ento-
pem a Justiça de ações trabalhistas – que 
quando muito podem trazer compensa-
ções financeiras, mas nunca a integridade 
física e psíquica de quem adoeceu.

 
Batalha antiga

No começo da Revolução Industrial, os 
trabalhadores já lutavam pela redução da 
jornada. Afinal, chegavam a trabalhar até 
18 horas por dia. Havia mortes e mutila-
ções dos que não resistiam e desmaiavam 
ou dormiam sobre as máquinas. Ao lon-
go do século 19, as lutas operárias deram 
os primeiros passos rumo a mudanças. Em 
1847, na Inglaterra, e, em 1848, na Fran-
ça, foi conquistada a jornada de dez horas 
diárias. Em 1886, nos Estados Unidos, em 
protestos pela redução de 16 para oito ho-
ras, em Chicago, seis trabalhadores foram 
mortos pela repressão e outros cinco con-
denados à forca no dia 1º de maio – daí a 
data relembrada em quase todos os países 
do mundo.

No Brasil, a Constituição de 1988 reduziu 
a semana de trabalho de 48 para 44 horas. 
Atualmente, tramita no Congresso o Pro-
jeto de Emenda Constitucional (PEC) nº 
393, que prevê redução para 40 horas se-
manais, passando para 35 horas dois anos 
depois. O projeto já foi aprovado na Co-
missão de Constituição e Justiça e aguarda 
a apreciação pelo plenário da Câmara. No 
Japão, desde 1992 a jornada é de 40 horas. 
A França diminuiu de 39 horas semanais 
para 35 em janeiro de 2000.

O professor Cláudio Dedecca, da Facul-
dade de Economia da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp), defende a re-
dução da jornada. Mas pondera que a tarefa 
não é simples. O governo francês agora ten-
ta ampliar a jornada na tentativa de reaver 
a produção transferida para outros países. 
“A redução da jornada deve ser feita inter-
nacionalmente, por meio de mecanismos 
criados pela Organização Internacional do 
Trabalho”, diz.

Os empresários resistem por temer que 
a redução de jornada sem redução da folha 
de pagamentos possa pressionar os preços 
e comprometer sua competitividade. Artur 
Henrique Silva Santos, presidente da CUT, 
lembra que nem mesmo o Fórum Econô-

Maus hábitos alimentares
Em 2006 pesquisadores da Universidade de Leeds, no reino Unido, 
concluíram que longas jornadas alteram a dieta de homens e 
mulheres, facilitando a chegada de doenças cardiovasculares e câncer. 
aborrecimentos como estresse causado por pequenas discussões com 
colegas, reuniões ou perda de prazo podem empurrar para uma má 
alimentação, para o consumo de álcool, fumo e outras drogas.

Acidentes de trabalho
Na Universidade de Yale, EUa, cientistas descobriram que o risco de 
acidente entre os manufatureiros é 88% maior para os que trabalham 
mais de 64 horas quando comparados aos que trabalham 40 ou menos. 

Pressão alta
Estudo da Universidade da Califórnia, EUa, com mais de 24 mil 
trabalhadores revelou que os que trabalham entre 41 e 50 horas têm 
17% a mais de risco de ter pressão alta. Entre os que trabalham mais 
50 horas, a taxa é de 29%. Já aqueles com jornadas inferiores a 40 
horas, é de 14% a mais.

Falta de tempo para a família 
as jornadas extensas são comuns também entre executivos e 
trabalhadores que ocupam altos cargos. Para não perderem dinheiro 
ou credibilidade, perdem saúde, quando não a vida. Cláudio Dedecca, 
professor da Unicamp, conta que recentemente três engenheiros 
das áreas de desenvolvimento da montadora renault, na frança, se 
suicidaram dentro da fábrica.

Doenças cardiovasculares
Em 2004 a faculdade de medicina mount Sinai, EUa, mostrou estudos 
que associam o ataque cardíaco a extensas jornadas. Quem trabalha até 
40 horas semanais corre duas vezes menos risco de infarto.

Distúrbios do sono
Em 2004 pesquisadores da Universidade de Nova Gales do Sul, na 
austrália, entrevistaram trabalhadores de hotéis de luxo. Concluíram 
que os sem vínculo empregatício – que chegam a trabalhar mais de 44 
horas semanais – têm mais problemas para dormir, se alimentam mal e 
enfrentam conflitos familiares.

Ação e reação Fonte: Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/

mico Mundial de Davos, que reúne repre-
sentantes de países e os mais influentes em-
presários do mundo para pensar estratégias 
para o capitalismo, considera baixos salá-
rios bons indicadores da competitividade 
de uma economia. Além disso, nos últimos 
15 anos a produtividade brasileira cresceu 
150%. A subtração de quatro horas da se-
mana elevaria os custos da mão-de-obra 
em menos de 2%. No atual ritmo de ga-
nhos de produtividade, essa diferença se-
ria compensada em apenas seis meses. E 
proporcionaria relações de trabalho muito 
mais saudáveis e produtivas. 

Alguns entrevistados tiveram, a pedido, sua 
identidade protegida por pseudônimos
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Nassif e o dossiê veja
o retrato mais falado na blogosfera nos 
últimos tempos Por Paulo Donizetti de souza

internet

E
m 2003 Luis Nassif lançou O Jor-
nalismo nos Anos 90. Segundo 
seu prefaciador, o ex-ministro da 
Justiça Márcio Thomaz Bastos, 
um mergulho no dilema entre li-

berdade de imprensa e o respeito aos direitos 
humanos, ao analisar erros da imprensa por 
antecipar julgamentos e condenações sem di-
reito de defesa. Especialista em assuntos eco-
nômicos, Nassif dialoga fluentemente a res-
peito de qualquer área da informação e foi um 
dos pioneiros no jornalismo eletrônico. Seu 
blog, hospedado no IG, inaugurou recente-
mente uma ácida investida sobre o que cha-
ma de “fenômeno do antijornalismo”. A série 
Veja: um Retrato Falado, iniciada em 30 de ja-
neiro, rendeu muitos capítulos e diagnostica 
interesses empresariais e pessoais em prejuízo 
da informação, sempre contando com a im-
punidade, como relata Nassif nesta entrevis-
ta. Longe da mídia, o assunto repercutiu em 
mais de 700 blogs. Dois dias antes do fecha-
mento desta edição, em 28 de fevereiro, a Re-
vista do Brasil tentou, por telefone e e-mail, 
obter uma posição da Veja em relação às crí-
ticas, mas não obteve resposta.

O que motivou esse retrato falado?
Em toda a minha carreira nunca vi defor-

mação jornalística de tal nível numa grande 
publicação como a Veja, principalmente nos 
últimos anos. A revista criou esse álibi do 
antilulismo como blindagem. Faz carnaval, 
cria inimigo externo e depois pratica toda 
sorte de abusos.

A que você atribui essa conduta?
A editora viu no neoconservadorismo, 

esse modelo neocon americano, uma onda 
atraente, e a Abril sempre repetiu aqui mo-
vimentos do jornalismo americano. Não é 
ideológico, é mercadológico. E entregou isso 
nas mãos de pessoas jornalisticamente defi-
cientes e imaturas do ponto de vista da for-
mação da personalidade, cujo poder foi usa-
do para outras reportagens que, certamente, 
a Abril não estava acompanhando. Então, há 
uma mistura de interesses pessoais e de in-
teresses da Abril. O que permitiu esse abuso 
geral foi a perda do referencial jornalístico.

A revista silenciou sobre o caso?
A mídia em geral não tem repercutido. 

Quem tem repercutido são os blogs, com 
uma massa apreciável de acessos, dada a  
questão jornalística. Não adianta você ter veí-
culo grande, pequeno, ou internet. O que eu 
quis mostrar com a série é que fazer o jorna-
lismo, em si, é a melhor maneira de praticar a 
informação. Leitor civilizado, independen-
temente de posição política, com visão críti-
ca, ficou indignado em relação à Veja.

Por isso que a revista perdeu leitores?
A opinião pública tem movimento pen-

dular, e, quanto mais você exagera numa 
direção, mais rápido o pêndulo volta nou-
tra. A Veja exagerou. Abusou de calúnia, 
injúria, difamação, escatologia. Então, esse 
movimento se esgotou. Não publica carta, 
as ações em que ela é condenada têm va-
lores irrisórios, e parte nem tem condena-
ção. Como houve uma espécie de pacto en-
tre os jornais nos últimos anos, ela achou 
que estava acima do bem e do mal. Contou 
com a impunidade. Você tem aí um grupo 
de jornalistas que passou a criar um siste-
ma de auto-ajuda. Mário Sabino, Eurípe-
des Alcântara, Diogo Mainardi (Veja), Ali 
Khamel (Globo), Demétrio Magnoli (Esta-
dão), porque se criou um espaço para sur-
girem novos personagens de ultradireita que 
não existiam no universo da imprensa, e no 
meio desse movimento criou-se um grupo 
de multiproteção: eu repercuto o que você 
fala e você repercute o que eu falo...

E a reação da Editora Abril ao dossiê?
Está abrindo processos em nome do Eu-

rípedes, do Sabino, do Lauro Jardim (seção 
Radar) e dela. São quatro processos volta-
dos para sufocar a pessoa física, financei-
ramente e no tempo. Eu tenho a agência 
Dinheiro Vivo, de informações financeiras, 
toco o Projeto Brasil, de discussão de políti-
cas públicas, escrevo para 18 jornais, além 
do blog, não tenho departamento jurídico. 
Então, as ações vão tomar mais tempo ain-
da. Os leitores têm ajudado com pesquisas, 
há estudantes fazendo TCC sobre o tema, 
mas são colunas delicadas, exigem tempo.

Como detectar as imperfeições?
Uma das preocupações grandes que tive 

com a série foi não dar conotação políti-
co-ideológica. Quando se vê uma matéria 
sob ponto de vista estritamente jornalísti-
co, consegue-se ver a consistência de cada 
informação. Por exemplo, quando se tem 
uma gravação e se extrai de lá uma frase 
que não significa nada, mas ela destacada é 
tratada como se fosse um grande escândalo; 
outra jogada primária comum de ver é a in-
dução a associações, como Fulano é amigo 
de Beltrano, que trabalha com Sicrano, que 
fez isso e aquilo. A Veja é prego sobre vinil 
(ação de editores que alteram o teor origi-
nal do texto do repórter). São óbvias as ma-
nipulações. Em 2005, por exemplo, quan-
do o Sabino estava colocando subalternos 
dele mesmo para fazer resenha favorável a 
seu livro, sai uma matéria sobre escritores 
que escrevem para orelhas de livro. A maté-
ria informa que isso é “compadrio”, que há 
editoras que pagam R$ 1.500 por orelha... 
Daí, no meio do caminho, citam o Verissi-
mo e o Cony como pessoas que escrevem 
muitas orelhas. A matéria não tem coragem 
de dizer que recebem – porque não rece-
bem mesmo –, mas junta maliciosamente 
as duas informações para dar a entender 
que eles recebem.

Você ainda toca bandolim?
Isso é o que mantém o equilíbrio, mas só 

estou conseguindo ir para o choro a cada 
duas semanas. 

Nassif: “A Veja 
abusou de 
calúnia, injúria, 
difamação, 
escatologia, 
coisa que eu 
nunca vi”
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o escândalo dos cartões
mídia

233 
milhões de 

reais  
foi quanto o 

governo 
FHC 

consumiu 
em 2002

177 
milhões 

de reais foi 
quanto o 
governo 

Lula 
consumiu 
em 2007
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foi a redução nos gastos, entre o último ano de FHC 
e o ano passado, incluindo saques e faturas do cartão 

corporativo e contas bancárias tipo B. Os números 
do governo Lula estão expostos ao público na 

internet. A Veja, malandramente (abaixo), deixou o 
total de gastos em segundo plano
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Três pesos e 
várias medidas

o governo Lula tem o portal de gastos mais detalhado e transparente de 
todos os tempos. mas parte da mídia tenta passar a idéia de que o governo 
é o mais leniente e corrupto de todos os tempos. Uma inversão espetacular 
do sentido dos fatos Por Bernardo Kucinski

D
os muitos abusos com car-
tões corporativos denuncia-
dos pela imprensa, o mais 
significativo foi a redecora-
ção do apartamento do reitor 

da Universidade de Brasília, com R$ 470 
mil de um fundo de apoio a pesquisas. Da-
ria para comprar um apartamento de três 
quartos em Copacabana, lembrou na Folha o 
poeta Ferreira Gullar. O reitor pagou R$ 859 
por um saca-rolhas, R$ 7.100 por um fogão. 
“Quantas bocas terá esse fogão?”, ironizou o 
poeta. Um fundo de pesquisa nunca deveria 
ser usado para reformar um apartamento. 
Ao defender esses gastos, o reitor personifi-
cou o que os sociólogos chamam de “elite pa-
trimonialista”, que se apropria do patrimô-
nio público como se fosse particular.

Mas a maioria dos abusos com cartões 

corporativos denunciados pela mídia resul-
tou de esquecimentos, pequenos enganos 
ou deslizes patrimonialistas isolados, como 
a reforma de uma mesa de bilhar de uso re-
creativo de funcionários. Não foram gastos 
sistemáticos, como os do reitor. Foram exce-
ção, não regra. Ocorreu uma espécie de cor-
rupção das denúncias contra corrupção. O 
exemplo mais gritante foi o da revista Veja, 
que falseou estatísticas para convencer o lei-
tor de que no governo Lula instalou-se uma 
farra com cartões corporativos. 

Veja montou um gigantesco gráfico com 
as curvas dos saques partindo quase do 
zero no mandato de Fernando Henrique e 
subindo, vertiginosamente, para chegar a 
R$ 58 milhões no governo Lula. No ponto 
baixo da curva colocou uma foto de FHC 
e, no seu pico, uma de Lula, destacando: 

“Aumento no total de saques no governo 
lula: 2.000%”. 

A verdade é que os gastos totais por ser-
vidores caíram de R$ 233 milhões no últi-
mo ano do governo de Fernando Henrique 
para R$ 177 milhões no ano passado. O que 
o governo Lula fez foi acelerar o proces-
so de substituição das antigas contas tipo 
B, que não são transparentes e podem ser 
fraudadas, por cartões corporativos. Estes 
emitem automaticamente extrato detalha-
do dos gastos e são à prova de fraude. Além 
disso, Lula reduziu em escala maior ainda 
os pagamentos com cheques e criou o Por-
tal da Transparência, que permite a todos os 
brasileiros detectar todo e qualquer gasto 
com fundos de provisão do governo. Con-
fira você mesmo em www.portaldatrans-
parencia.gov.br.
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o escândalo dos cartões

108
milhões 

de reais foi 
quanto o 

governo  Serra 
consumiu com 

cartões em 
2007

a 61% 
dos gastos do 

governo federal 
corresponderam 

as despesas de um 
único estado, SP, sem 

qualquer meio de 
fiscalização aberto ao 
público. O caso não 
mereceu atenção da 

mídia nem CPI

Enquanto isso, o governo de José Serra, 
em São Paulo, dobrou os gastos com car-
tões corporativos, totalizando R$ 108 mi-
lhões em 2007, e sem nenhum portal de 
transparência. Nem por isso foi denuncia-
do por Veja – um caso claro de manipu-
lação da informação. Essas manipulações 
conseguiram produzir um efeito que em teo-
ria jornalística se chama “inversão de sen-
tidos”. Tanto assim que, na pesquisa Sensus 
fechada naqueles dias, 83,2% dos consul-
tados disseram ser contra o uso de cartões 
corporativos pelo governo. 

Lula reconheceu a importância de algu-
mas das denúncias, até agradeceu aos jor-
nalistas, mas elogiou os cartões e mandou 
aprimorar os controles. O principal abuso, 
apontado pelo estudioso do assunto, Marcos 
Fernandes, numa das poucas reportagens 
sensatas da Folha, são os saques em dinhei-
ro. Ele disse que os pagamentos com cartões 
são o que há de mais transparente e moder-
no na administração pública e em empresas 
privadas, mas os saques em dinheiro podem 
gerar desvios. Ocorre que quase metade do 
total em dinheiro foram sa-
ques do IBGE e outro terço 
da agência de inteligência, a 
Abin. O resto dos ministé-
rios sacou pouquíssimo em 
dinheiro. Os da Abin foram 

justificados pela intensificação das opera-
ções e reforço exigido pela segurança do Pan. 
A Folha assanhou-se com os saques do IBGE 
e pautou seu repórter para descobrir um su-
posto mundo de abusos. Mas os dirigentes 
do IBGE deixaram claro que foram gastos 
indispensáveis à realização de dois censos, o 
agropecuário e o de contagem de população 
em pequenos municípios, envolvendo des-
locamentos de 2 mil recenseadores em lo-
cais que só aceitam pagamentos em dinhei-
ro. Os gastos foram auditados e conferidos, 
um por um.

Mesmo assim, a Folha publicou a pauta 
furada em tom de denúncia. O jornal tem 
insistido em publicar denúncias vazias ou 
ilações como se fossem fatos. Para se prote-
ger, publica ao lado uma pequena retranca 
com a versão do “outro lado”. Marcelo Coe-
lho, da própria Folha, chamou essa obstina-
ção de “macarthismo das miudezas”. Foram 
vazias as denúncias que tentaram ligar te-
soureiros do PT ao uso de cartões corpora-
tivos ou funcionários ao recebimento inde-
vido de diárias de viagem.  A revista Época 

deu as informações corre-
tas e bem contextualizadas. 
Mostrou que 99% dos car-
tões são usados pelo baixo 
escalão do governo. É uma 
ferramenta de trabalho dos 
operadores de programas e 
chefes de escritórios regio-
nais, e não uma mordomia 
da elite dirigente. São cer-
ca de 13 mil funcionários, a 
maioria de carreira, encarre-
gados de pagar compras e su-
primentos. Podem ser consi-
derados de um “estamento”, 
da burocracia, por terem po-
deres especiais. Mas não de 
elite patrimonialista.

Quase todas as reporta-
gens omitiram que depois 
do gasto o servidor precisa 
apresentar recibos, notas fis-
cais e a justificativa da despe-
sa, seja qual for a forma de 
pagamento, com cartão ou 
com cheques de contas tipo 

B. Outro truque foi omitir que o próprio go-
verno fiscaliza os gastos, por amostragem e 
outros métodos. Uma das reportagens do Es-
tadão escreveu que “desde 2003, primeiro ano 
do governo Lula, a Controladoria-Geral da 
União assistiu a um crescimento, ano a ano, 
de 65,5% no número de punições administra-
tivas”. Notem a inversão dos sujeitos, como se 
CGU fosse o mocinho e o governo o bandi-
do. Ora, a CGU é o governo, é o seu principal 
instrumento para coibir abusos. E a CGU de 
Lula tem sido especialmente severa, determi-
nando 60% mais demissões e outras punições 
de servidores, por abusos, do que o governo 
anterior. Entidades de servidores públicos já 
a acusaram de perseguição. 

A mídia também não considerou a or-
dem de importância dos valores. Chama-
se a esse mecanismo de “não hierarquiza-
ção dos fatos”. Como disse em editorial a 
revista Época, que não aderiu à manipula-
ção, o gasto com cartões corporativos “re-
presenta uma fração pequena de todos os 
gastos do governo. E o fato de eles deixa-
rem registros públicos que depois podem 
ser rastreados também deve ser louvado. 
O ponto a criticar, evidentemente, não é o 
uso de cartões corporativos, por funcioná-
rios, mas seu abuso”.

Fui conferir o Portal da Transparência. E 
descobri que o total de gastos com cartões 
corporativos é menos do que um décimo 
de milésimo da quantia gasta pelo gover-
no. Enquanto isso, os juros e a rolagem da 
dívida pública consumiram em 2007 quase 
60% do total. O verdadeiro escândalo reve-
lado pelo portal é o modelo econômico do 
governo, que gasta em juros mais da metade 
de tudo o que arrecada. Mas isso a grande 
mídia faz questão de não ver.

A pergunta que se faz é: por que tanta ma-
nipulação? É a retomada da agenda que ten-
ta desqualificar o governo no plano moral, 
já que a grande imprensa aprova e aplau-
de as políticas macroeconômicas, embora 
com uma ou outra restrição isolada. A in-
sistência em citar o nome de Lula e seus 
familiares nas manchetes revela mais cla-
ramente a intenção de devassar a intimi-
dade do presidente e, com isso, despojá-lo 
de toda dignidade. 
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os apuros 
das

capa

Elas vivem da 
motocicleta. 
Passam o dia 
expostas aos  
riscos de acidentes, 
assaltos e assédio. 
Mesmo mais 
lentas, porém 
mais cuidadosas 
e elegantes, elas 
chegam a ganhar 
melhor que os 
homens 
Por Xandra 
stefanel

penélopes
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difErEnCial
Thaís atende empresas 
que dão preferência às 

motogirls
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a obra mitológica de Home-
ro, Penélope é a mulher de 
Ulisses, ou Odisseu, e aguar-
da pacientemente o retorno 
de seu amado da Guerra 

de Tróia. Depois de dez anos enfrentando 
monstros, tempestades e comendo o pão 
que os deuses amassaram para chegar em 
casa, o herói ainda tem de entrar em seu 
palácio disfarçado para não ser morto pe-
los pretendentes que estão na fila por Pe-
nélope. Tão disfarçado que nem ela o reco-
nhece. Ulisses só a reconquista, em meio a 
muita carnificina para provar que ele é ele, 
ao mandar os inimigos para a casa de Ha-
des, irmão de Zeus e Poseidon e zelador do 
mundo dos mortos. Nos antigos desenhos 
da TV, a patricinha Penélope Charmosa ora 
está em apuros nas garras do Tião Gavião e 
dos irmãos Bacalhau, ora está pisando fun-
do para se livrar das arapucas de Dick Viga-
rista e vencer uma corrida maluca.

Mas, nos tempos modernos das metró-
poles brasileiras, são outras as penélopes 
que começam a ocupar espaço nas ruas. 
Nesse universo, têm de correr contra o re-
lógio, driblar perigos, aventuras e vigaristas 
e cumprir uma odisséia para levar ao desti-
no uma encomenda ou um passageiro: são 
as motogirls, ou motominas, a versão femi-
nina dos destemidos motoboys. Elas nada 
têm de patricinhas, muito menos vocação 
para mulheres de Atenas. Mas como não 
perdem o charme, a delicadeza, e por se-
rem mais cuidadosas no trânsito, começam 
a ter a preferência de empresas e clientes de 
motofretes.

Nas grandes cidades, os motoboys já são 
velhos conhecidos por ziguezaguear entre 
os carros, arriscando alguns retrovisores e 
a própria pele para salvar os que contam 
com a rapidez de seus serviços. O trabalho 
é duro, perigoso, e os homens ainda pre-
dominam. Mas capacetes cor-de-rosa des-
pontam aqui e ali. Dos 50 milhões de veícu-
los licenciados no Brasil, mais de 7 milhões 
são motocicletas. Nesse universo, 2,5 mi-
lhões usam o veículo para trabalhar e ape-
nas 5% são mulheres, estima a Associação 
Brasileira de Motociclistas.

Thaís Marcelle Alves Clemente, de 28 
anos, ensino médio completo, era assisten-
te administrativa até perder o emprego, há 
quatro anos. Decidiu unir o útil ao agradá-
vel, fazendo do gosto que já tinha por andar 
de moto sua profissão. “Nunca fui assalta-
da nem sofri acidente, mas tenho medo. O 
que não posso é parar de trabalhar. Eu não 

passagEiro abusado 
Viviane, de Presidente Prudente: “Uma vez 
um cara falou que me daria R$ 10 para 
passar a mão em mim. Fiquei muito brava. 
Parei e mandei descer”

passo do limite, sei o que faço no trânsito. 
O duro é não saber o que os outros fazem, 
por isso é importante a direção defensiva. 
Somos treinadas para isso.”

Ela trabalha na Penélope Express, agên-
cia de motofrete paulistana que abriu as 
portas em 2006 – não se sabe se inspirada 
no clássico de Homero ou de Hanna Barbe-
ra – com mão-de-obra exclusivamente fe-
minina. O atual dono, Diogo Marques, não 
tardou a “flexibilizar” e hoje conta com 30 
rapazes para os serviços do dia-a-dia e 11 
moças para atender as empresas com con-
trato. “Elas geralmente andam mais deva-
gar que os homens e muitos serviços exi-
gem maior rapidez. Mas são mais delicadas, 
cuidadosas, educadas, conversam melhor. 
Nunca chegam esfarrapadas e sujas e é mais 
difícil sofrerem acidentes”, explica Diogo.
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Tudo em família
Gislene da Silva de Souza, de 33 anos, 

gaba-se de nunca ter quebrado um retro-
visor, mas já passou por dois acidentes que 
renderam lesões na clavícula e no joelho. 
Quando Gislene começou, em Cotia, na 
Grande São Paulo, quase não havia mulhe-
res na atividade. “Ainda são poucas, mas 
muito mais do que há nove anos”, avalia. 
“A gente até evita mostrar que é mulher 
porque é arriscado. Os motoboys são mui-
to unidos para ajudar na hora que você 
precisa, mas há aqueles que se unem para 
a violência”, afirma a motogirl, que já foi 
roubada duas vezes. “Uma vez consegui 
minha moto de volta no mesmo dia. E só 
espalhar que sua moto foi roubada e falar 
como é o baú. O ladrão me cobrou R$ 500 
de ‘resgate’.”

Gislene brinca que a profissão está no 
sangue, pois já entrou na Moto Souza am-
parada pela irmã e por outros três irmãos 
motoboys, um deles dono da empresa. “Até 
meu netinho adora quando a gente o co-
loca em cima da moto.” A irmã Geane, 35 
anos, integra o QG da família há 12 e va-
loriza o trabalho: “Não fico presa e conhe-
ço um monte de gente. Os motoboys me 
conhecem e respeitam, acham engraçado 
mulher fazer entrega. Meu marido e mi-
nha filha mais nova pedem para eu mudar 
de ramo, mas não me vejo trabalhando em 
empresa fechada”.

Geane vê perigo por todos os lados, mas 
nunca levou tombo. “Minha irmã tira sar-
ro e diz que sou devagar, mas não é isso. A 
gente é bem diferente, eu gosto de capacete 
e capa de chuva cor-de-rosa, a Gislene não.” 
A dificuldade de Geane é quando a moto 
quebra: “Aí, não tem jeito, tenho de esperar 
ajuda dos colegas”, ri.

As irmãs parecem enciumar o mercado: 
em vez dos R$ 5,50 por hora que as agências 
costumam pagar, tiram R$ 9, já que a empre-
sa é da família. “Mesmo assim temos muito 
gasto com gasolina, óleo e tem de pagar o 
INSS para garantir a aposentadoria”, en-
sina. Thaís Clemente também não 
se queixa dos vencimentos. Fa-
tura R$ 2.000 mensais, em 
média, pois, além de aten-
der empresas por contra-
to, faz uns bicos no dia-
a-dia. “Meu marido e 
meus três filhos ficam 
apreensivos, mas no fi-
nal do mês esse trabalho 
paga as minhas contas.”



   2008    março   rEVISTa Do BraSIL     19 

gasolina no sanguE
Os souza estão no ramo de motofrete há 12 

anos. Gislene (à dir.) cruza a Grande são Paulo 
sobre duas rodas há nove anos e diz que o 

neto “já leva jeito”. Geane (à esq.) não se 
imagina em outro trabalho

O presidente do Sindicato dos Motoen-
tregadores de Curitiba, Tito Mori, confir-
ma que as mulheres, apesar de serem mi-
noria, têm a preferência das empresas, por 
isso a remuneração já é melhor. “Enquanto 
o homem consegue receber por volta de R$ 
1.000 por mês, incluindo comissão, a mu-
lher chega a R$ 1.300.” Difícil é contratar. 

São raras as mulheres dispostas a enfrentar 
as intempéries do tempo, do trânsito e da 
violência. Em Curitiba, elas não chegam a 
50 em meio a 20 mil motofretistas.

“As mulheres engravidam, têm TPM, ca-
sam, não têm perfil para esse trabalho full 
time. Por outro lado, os homens bebem 
num dia e no outro faltam, não se preocu-

pam com aparência e nem sempre são edu-
cados. Colocando na balança, elas são me-
lhores, prestam um serviço diferenciado, e 
por isso recebem mais”, explica Constan-
tino Marques, irmão de Diogo e primeiro 
dono da Penélope Express.

A informalidade é quase absoluta no se-
tor e na maioria das cidades não há regu-
lamentação da profissão, em geral é preciso 
ter veículo próprio, além de pagar o com-
bustível, a manutenção e, caso aconteça 
algo com a entrega, arcar com a responsa-
bilidade. O seguro é inviável, chega a custar 
quase a metade do valor do veículo. “Não 
compensa”, reclama Gislene de Souza.

Mala na garupa
Sobre duas rodas, elas não fazem ape-

nas serviços de banco ou entregas de do-
cumentos. Em algumas regiões, no lugar 
do baú vai um passageiro. Viviane de Al-
meida Trindade, de 21 anos, é mototaxista 
em Presidente Prudente (SP). Diz ter sido 
a última opção e que sairá dela assim que 
conseguir um emprego razoável. Compa-
rado com o das motominas, nesse trabalho 
a pressa é menor mas os riscos do trânsito, 
semelhantes. A ele se soma o assédio. “Se 
um cara começa com gracinha já falo logo 
que vou parar a moto e ele vai ter de descer. 
Uma vez, um falou que ia me dar R$ 10 para 

passar a mão em mim. Fiquei mui-
to brava, parei e mandei o cara des-
cer. Ele prometeu parar, e eu acabei 
fazendo a corrida”, conta. Também 
afirma ser comum levar pessoas bê-
badas e drogadas. “É perigoso. Tem 
poucas mulheres, porque a maioria 
não tem coragem. E com razão.”

A corrida dentro da cidade sai de 
R$ 3 a R$ 8 e ela faz em média sete 
por dia. Quando conversou com a 
reportagem, tinha ganhado R$ 33, 
mas ficou com R$ 19, pois teve de pa-
gar o combustível e o dono do ponto, 
que cobra R$ 8 diários. “Estou nessa 
porque preciso mesmo. No trânsito 
ninguém respeita ninguém. Já sofri 
dois acidentes e uma amiga foi as-
saltada duas vezes em uma semana, 

numa delas pelo próprio passageiro.”
Em Fortaleza, onde o serviço de moto-

táxi é bastante comum, Ana Paula Gar-
cia, de 23 anos, subiu em sua moto para 
ganhar dinheiro. Cadastrou o veículo na 
prefeitura em 2005 e começou a percor-
rer Conjunto Ceará, Bonsucesso e Granja 
Portugal, na periferia, perto de onde mora 
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Risco constante
acontecem por ano no Brasil 135 mil 
acidentes envolvendo motocicletas e mais 
de 3.000 acabam em morte. De acordo 
com ricardo Xavier, diretor da Líder, que 
administra o consórcio de seguradoras 
participantes do Seguro obrigatório de 
Danos Pessoais Causados por Veículos 
automotores de Vias Terrestres (Dpvat), 
essa exposição maior aos riscos provocou 
aumento de 38,25% no valor do Dpvat para 
motocicletas este ano. o seguro obrigatório 
deve ser pago por todos os proprietários 
de veículos. Serve para indenizar casos 
de morte ou invalidez e despesas de 
assistência médica e suplementares 
decorrentes de acidentes. Não há 
cobertura de danos materiais. Em caso de 
acidente, a vítima ou seu representante 
legal deve reunir documentos e provas 
e procurar uma seguradora associada 
mais próxima. Encontre a relação dessas 
companhias e mais informações em  
www.dpvatseguro.com.br.

pronta para voltar
Ana Paula, de Fortaleza, 
parou quando engravidou 
de Cauã e agora quer 
voltar ao trabalho
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– tem medo de encarar o centro da cida-
de. Mesmo assim chega a tirar R$ 1.200. 
“É muito bom, mas tem de trabalhar mui-
to, das 8h às 20h. À noite eu não ia, é mui-
to perigoso. Eu preferia ser motogirl por-
que mototáxi leva gente desconhecida e 
nunca se sabe o que podem fazer. Pedia a 
Deus todos os dias para voltar para casa.” 
Ana Paula ficou seis meses no trabalho, 
até engravidar. “Imagina andar de moto 
com aquele buchão! Não dá.” Ela quer vol-
tar, mas falta convencer o marido. “Ele não 
quer que eu volte. Mas quero trabalhar, é 
bom ter dinheiro.”

Tão bom que a “penélope” Thaís quer 
montar sua própria empresa. “Não só 
com mulher, quero dar oportunidade 
para os homens também, apesar de se-
rem menos prudentes.” Assim como Ana 
Paula, que foi chamada para ser garota-
propaganda do Sindicato dos Mototaxis-
tas de Fortaleza, Thaís é vaidosa. Antes 
de descer da moto sempre confere o vi-

sual no retrovisor. “Arrumo o cabelo e 
me preocupo com a aparência. Sou mui-
to feminina, gosto de salto alto e nunca 
uso tênis. É comum motoboys mexerem 
comigo. Gritam ‘ô, lá em casa’, e daí pra 
baixo. Também já me mandaram pilotar 
fogão. Levo numa boa, para não arranjar 
confusão”, ensina, observando que essas 
grosserias não são exclusividade de mo-
toboys, também vêm de taxistas, cami-
nhoneiros e demais motoristas.

“Existe uma generalização dessa fama 
dos motoqueiros e principalmente dos 
motoboys. Mas a imprudência no trânsi-
to é geral. As pessoas têm de perceber que 
precisam de nós porque é um dos serviços 
mais baratos e rápidos que existem.” E lem-
bra o compositor Lenine: “Motoqueiro, ca-
minhão, pedestre, carro importado, carro 
nacional. Todo mundo tem direito à vida, 
todo mundo tem direito igual”. 

Colaborou Viviane Claudino
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meio ambiente

cabeça quente
Informática responde por 2% da emissão mundial 
de Co2. Se nada for feito, emissões ainda crescerão

D
esde seu surgimento os com-
putadores ficaram menores e 
mais velozes. Mas toda essa 
rapidez teve como resultado 
máquinas com alto consumo 

energético, que ao funcionar precisam ser 
refrigeradas, com maior dispêndio de ener-
gia. Uma pesquisa da empresa de consulto-
ria Gartner Group revela que a área de tec-
nologia da informação já é responsável por 
2% de todas as emissões de CO2 (dióxido de 
carbono) na atmosfera e, caso nada seja fei-
to, essas emissões tendem a crescer de 5% 
a 10% ao ano. Segundo Marcel Saraiva, ge-
rente de produtos da Intel para servidores 
na América Latina, foi em 2005 que a indús-
tria da informática despertou para o grande 
consumo de eletricidade dos computadores. 
“Para cada real gasto com energia, precisava 
de outro real de energia para a refrigeração 
dos equipamentos.” A preocupação come-
çou nas grandes empresas. Um computador 
doméstico consome pouca energia se com-
parado ao gasto total de uma casa. Mas, se 
pensarmos na enorme quantidade de com-
putadores espalhados pelas casas do Brasil e 
do mundo todo, a conta muda de figura.

Até poucos anos atrás um artigo de luxo, o 
computador pessoal se tornou comum nas 
residências. Nos EUA, em 2006, foram ven-

didos mais PCs do que aparelhos de televi-
são. Os impactos ambientais da produção, 
compra, uso e descarte de computadores 
cada vez mais entram na ordem do dia.  

Segundo a Associação Brasileira da In-
dústria Elétrica e Eletrônica, a estimativa é 
que as vendas de PCs para o mercado brasi-
leiro tenham atingido 10,1 milhões de uni-
dades em 2007, aumento de 23% em relação 
a 2006. Para os notebooks, é estimado um 
crescimento de 211% e vendas de 2,1 mi-
lhões de unidades. Os preços caíram 14% 
nos últimos seis anos, segundo a Associa-
ção Nacional de Fabricantes de Produtos 
Eletroeletrônicos. A entidade calcula que 
19% dos lares brasileiros têm um micro-
computador. A média é superior à mundial, 
de 17%. Nos EUA, 80% das residências es-
tão equipadas com microcomputadores.

O Brasil possui 40 milhões de computa-
dores em uso corporativo e doméstico, de 
acordo com pesquisa do Centro de Tecno-
logia da Informação Aplicada da Fundação 
Getulio Vargas de São Paulo. O mesmo re-
latório estima que em 2010 o país terá 60 
milhões de computadores. 

Texto produzido e cedido pelo Instituto 
Akatu pelo Consumo Consciente  
www.akatu.com.br

Computadores de

Dicas
1. Use seu computador sempre que 
necessário, mas apenas o necessário. é 
um equipamento que consome energia 
elétrica, cuja produção emite gases 
de efeito estufa e contribui para o 
aquecimento global.

2. Desligue o PC quando não estiver em 
uso. Sempre que se ausentar por mais 
de meia hora, vale a pena desligar o 
computador. No decorrer de um ano, a 
economia durante uma hora de almoço/
dia será de 60 kwh, ou 18 quilos de Co2 
a menos.

3. Desligue o monitor quando for deixá-lo 
inativo por mais de 15 minutos..

4. Configure o computador para 
economizar energia. No Windows, acesse, 
no menu Iniciar, “Painel de Controle/ 
Vídeo/ Proteção de Tela”. Lá é possível 
definir esquemas de consumo de energia.

5. Desligue o computador e todos os 
periféricos da tomada quando não 
estiverem em uso.

6. Diga não ao lixo eletrônico. Não envie 
desnecessariamente spams e correntes 
que congestionam caixas postais e 
poluem o mundo on-line, levando a um 
uso mais intenso e desnecessário dos 
computadores.

7. Se seu computador quebrar, pense 
em consertá-lo, em vez de trocá-lo por 
um novo. Segundo a Universidade das 
Nações Unidas (UNU), um computador 
comum pesa 24 quilos em média, e 
emprega ao menos dez vezes seu peso 
em combustíveis fósseis.

8. Não se deixe fascinar pelas novidades. 
o melhor computador é aquele que 
atende às suas reais necessidades e pode 
não ter nada a ver com o computador 
cuja publicidade afirma ser o melhor.

9. Pesquise e conheça os equipamentos 
que consomem menos energia. Compare 
o consumo dos aparelhos antes de 
comprar. Normalmente, equipamentos 
que gastam menos eletricidade têm o 
logotipo da Energy Star. 

10. Se for preciso comprar um novo 
monitor, dê preferência aos de cristal 
líquido (LCD), em lugar dos monitores de 
tubo (chamados CrT). 

11. Se estiver mesmo decidido a comprar 
um novo computador, cuide para que o 
velho não vá parar no lixão. Você pode 
doá-lo para algum parente ou amigo. ou 
entregá-lo a entidades que reaproveitem 
suas partes.

SX
C
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EntrEvista

E
la domina os fundamentos do futebol – o controle de 
bola, o passe, o drible, o arremate, a visão de jogo, o es-
pírito de equipe – com a precisão de um gênio. Com a 
camisa 60 da equipe sueca do Umea, ou com a 10 da se-
leção brasileira, os estragos que provoca nos adversários 

podem ser vistos no estoque de vídeos do YouTube. Basta procurar 
por Marta Vieira da Silva. Quando chegou à Suécia em 2003, logo 
foi parar na final da Copa da Uefa, tão importante para o futebol fe-
minino como a Liga dos Campeões para o masculino. Anotou dois 
gols e deu o passe para o terceiro nos 3 a 0 sobre o Fortuna Hjorring 
(Dinamarca), que lhe rendeu o primeiro título na Europa. Em ple-
no Estádio Rasunda, em Estocolmo, trouxe à lembrança da crôni-
ca sueca o deslumbramento com o garoto Pelé, quando conduziu o 
Brasil aos 5 a 2 sobre o time da casa na conquista da primeira Copa 
do Mundo, em 28 de junho de 1958. Tricampeã sueca pelo Umea, 
nesta temporada Marta terá como adversárias a atacante Cristiane 
e a lateral Daniela Alves, no time do Linköpings. Em 30 de março e 
6 de abril, fará mais dois jogos contra o Olympique Lyon, da França. 
Se vencer o time das brasileiras Kátia Cilene e Simone Jatobá, dis-
putará o tricampeonato da Copa da Uefa. O ouro olímpico, que o 
futebol masculino jamais conseguiu, é também o sonho de Marta, 
que concedeu esta entrevista por telefone no dia 15 de fevereiro. An-
tes de ser a melhor do mundo, a menina se habituou a enfrentar os 
moleques das ruas de Dois Riachos, no interior de Alagoas – onde 
nasceu há 22 anos. Driblou preconceitos, futricas, e a resistência da 
família. Foi parar no Vasco aos 14 anos. E de lá partiu sem medo 
para um mundo onde os únicos adversários que incomodam são o 
idioma e a saudade do feijão e do calor dos trópicos. Desde menina 
Marta provocava: “Mãe, um dia vou estar lá na televisão e a senhora 
vai me ver daqui”. E a mãe: “Ah, pára de ser boba”.

Como é o campeonato na suécia? Tem muitos clubes, torcida?
São 12 equipes na primeira divisão, 12 na segunda, e assim por 

diante. São seis divisões. Preferem esportes no gelo, mas o futebol é 
bem popular, principalmente o feminino. Meu time é tricampeão na-
cional, e está nas semifinais da Copa da Uefa, da qual é bicampeão.

Você imagina um dia o Maracanã lotado, como no Pan, num 
jogo comum entre dois times brasileiros de futebol feminino?

A gente tem uma pequena esperança de que isso ocorra um dia. 
Mas está muito longe de acontecer. A realidade do futebol femini-
no Brasil, infelizmente, ainda não é a que a gente quer.

E o preconceito em relação às mulheres que jogam futebol? 
Vocês chegam a sofrer algum tipo de assédio?

Ainda existe, mas está diminuindo. A forma de olhar para as me-
ninas está diferente. Além disso, aqui as pessoas são bem discretas. 
Olham para a parte profissional, e não para sua vida privada. É difícil 
comparar o que acontece aqui com o que acontece no Brasil, onde 
isso incomodava muito. A gente ficava chateada quando as pessoas 
faziam comentários chatos, mas, quando você tem um sonho, pro-
cura esquecer as coisas ruins e se concentrar nas positivas.

E você já fala bem o idioma sueco? 
Um pouquinho, dá pra me virar, mas não o suficiente. Aos poucos 

a gente vai conseguindo, a cada dia aprende uma coisa nova.

Você estudou?
Estudei até a 5ª série, aí no Brasil. Depois vim para a Suécia. Fa-

zer um cursinho aqui, outro ali, tudo bem, mas um colegial todo 
é meio complicado sem dominar o idioma.

E a família fica em Alagoas, não quis mudar para a suécia?
Falei com minha mãe ontem, hoje, a gente se fala direto. Minha 

mãe já esteve aqui, em 2004, gostou, a cidade é muito calma e bem 
estruturada, mas sentiu muita falta de casa e só ficou 40 dias.

Antes de você jogar bola, como era a vida em Alagoas?
Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 1 ano. Eu me 

criei com minha mãe e meus irmãos. Somos quatro. Meus irmãos 
trabalhavam para ajudar em casa e minha mãe sempre trabalhou. Eu 
ia à escola e nas horas vagas sempre jogava futebol. Meus irmãos não 
jogam, só arriscam. Meu pai jogou também, mas eu nunca vi.

Da quentura de alagoas ao gelo da Suécia, marta driblou o 
preconceito, o descaso e – ao pisar no estádio onde o mundo 

descobriu Pelé – virou rainha. Com ela, o Brasil pode conquistar 
em Pequim o ouro que os meninos nunca alcançaram 

Por Paulo Donizetti de souza, Vander Fornazieri e Xandra stefanel

menina
de ouro
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        As pessoas 
falavam pra minha 
mãe: “Como você 
pode deixar sua 
filha jogar no meio 
de garotos?” E eu 
sempre falava pra 
mim mesma: “Isso 
não vai me fazer 
desistir”
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sua cidade é pequena. Como você lidava com as pessoas, 
como as pessoas falavam com você?

Olha, foi uma época dolorida. Desde pequena eu sempre sonhei 
em ser jogadora, sempre quis chegar aonde estou, sempre quis mos-
trar a mim mesma que eu seria importante. Nem minha família via 
futuro para mim. As pessoas diziam para meus irmãos ou minha 
mãe: “Como é que você pode deixar sua filha jogar no meio de garo-
tos, não sabe o que acontece, o que falam para ela?” Passei dificulda-
de, mas sempre pensei positivo: “Isso não vai me fazer desistir”.

Você nunca pensou em fazer nada a não ser jogar futebol?
Não. Nunca passou pela minha cabeça. Eu era fissurada. Não 

gostava de acordar cedo, mas nos dias de treino a gente começava 
às 6 da manhã, porque mais tarde fazia muito calor; e até hoje faz. 
Treinava numa quadra de futsal que era aberta, e ainda é. A gen-
te está até pensando em fazer um ginásio. O governador disse que 
quando eu voltar, em dezembro, será inaugurado um estádio que 
vai ter meu nome. A gente sempre acordava de manhãzinha e saía 
batendo na porta dos meninos – quem acordava primeiro ia acor-
dando os outros. Eu sempre, sempre, sempre pensei nisso. Quando 
via jogos de futebol, eu sentava no sofá de casa e falava: “Mãe, um 
dia vou estar lá na televisão e a senhora vai me ver daqui”. E ela: “Ah, 
pára de sonhar assim, pára de ser boba”. Hoje, quando fala sobre 
isso, ela nem consegue terminar a frase, começa a chorar.

Você chegou a jogar em algum time de lá antes de ir para o Rio?
Comecei aos 10 anos, por aí, a jogar futsal num time de garotos. 

Era um time do colégio, e a gente costumava disputar jogos inter-
colegiais. Eu já andava com os meninos, nessa época. Depois dos 
meus 12 anos comecei a jogar futebol de campo no CSA, com al-
guns primos meus. Eu era a única mulher

E como você foi parar no Vasco?
Na época que eu jogava futsal, tinha um rapaz do Rio de Janeiro que 

morava havia alguns anos perto da minha cidade. Ele tinha me visto jo-
gar e me propôs fazer um teste no Vasco, que em 2000 era uma equipe 
muito boa, praticamente a base da seleção feminina, e foi aí que resolvi 
ir para o Rio e tentar realizar meu sonho de chegar à seleção e me tor-
nar uma grande jogadora.

Por que o futebol feminino não deslanchou no Brasil?
Nós somos o país do futebol masculino. O feminino fica meio 

restrito e tem aquela coisa também do machismo, nem clubes, nem 
empresas mostram interesse, isso dificulta. O desempenho no Pan 
e no Mundial mexeu um pouco. Alguns clubes falaram em montar 
equipes. Mas a gente não pode ficar esperando isso acontecer. Fica 
difícil contar com promessas, com uma estrutura que não existe. E, 
como não há uma liga nacional de futebol feminino, fica difícil.

Tem de ser alguma coisa que funcione fora da CBF?
Tem de ser alguma coisa concreta, né?

Você tem contato com jogadoras no Brasil, acompanha co-
mo estão as mulheres que gostariam de viver do futebol?

Olha, é meio complicado, sabe? Algumas meninas aí no Brasil, 
que fazem parte da seleção, têm de estudar, trabalhar e ainda ten-
tar treinar por conta própria, para se manter em forma. É isso o 
que normalmente acontece.

        Está mais que na 
hora de ganhar o ouro nas 
Olimpíadas, mas primeiro 
a gente precisa conseguir 
a classificação. Tem um 
jogo, em abril, contra Gana. 
Quem ganhar vai

rU
BE

N
S 

C
aV

a
LL

a
rI

/f
o

Lh
a

 Im
a

G
Em



   2008    março   rEVISTa Do BraSIL     2� 

O jogador pensa em parar por volta dos �� anos. E a jogadora, 
como é sua relação com seu tempo de atividade?

Já presenciei atletas que jogaram até os 34 anos e até hoje ainda 
jogam. Aqui mesmo, na Suécia, algumas fazem isso. Para as mulhe-
res é mais difícil, normalmente elas param quando estão chegando 
aos 30, porque têm planos de mudar, constituir família, ter filhos.

Existe por parte de vocês e dos profissionais que as acompa-
nham alguma preocupação com o impacto do esporte no cor-
po, em como continuar inteiras depois dos �0?

Há muita preparação física, muita musculação, porque mulher 
tem maior facilidade de se machucar do que homem, principal-
mente no período pré-menstrual. Precisamos ter uma preparação 
melhor que a dos homens, para ter um nível bom, nos proteger 
contra lesões e não vir a ter nenhum problema depois dos 30.

E você tem planos? A gente está precisando de fornecedor, 
porque os craques aqui estão acabando...

(Risos) Quando eu achar que está na hora de parar... Poucas mulhe-
res não pensam em ter filhos. Eu gosto muito de criança, então...

E qual é sua expectativa de alcançar, nas Olimpíadas, o ouro 
que os homens ainda não conseguiram? 

A gente vem buscando isso há muito tempo. Somos bicampeãs 
pan-americanas, chegamos a duas grandes finais, as Olimpíadas em 
2004 e o Mundial em 2007. Agora, mais do que nunca, é hora de 
ficarmos em primeiro lugar, mundialmente. Mas, primeiro, preci-
samos conseguir a classificação para as Olimpíadas. Tem um jogo, 
em abril, contra uma equipe da África (a seleção de Gana), e é um 
jogo só. Quem ganhar vai. Então, primeiro, é preciso pensar nes-
se jogo, para chegar lá. Eu não tenho muitas notícias pelo fato de 
estar aqui, mas soube por algumas meninas da seleção que agora 
em março tem uma convocação e, dia 19, elas se apresentam para 
esse jogo classificatório.

E quando é que você volta a jogar no Brasil?
Eu tenho um sonho de encerrar minha carreira aí, no futebol 

brasileiro, só que com a estrutura do futebol feminino daí... 

ser a melhor do mundo é um peso ou um grande prazer? 
Sempre sonhei em chegar aqui, ser a melhor do mundo, não é um 

peso. Não entro em campo pensando se sou a melhor do mundo, 
porque na verdade eu jogo coletivamente, não faço nada sozinha.

Você tem contato com Ronaldo? Conversa com ele sobre as  
razões de tantas lesões?

O agente dele é meu agente também, então falamos muito. O por-
quê de tantas lesões não tem resposta. É a sétima vez que o Ronaldo 
se machuca. O que nos resta é ficar na torcida para que ele se recu-
pere, porque é um grande jogador e uma pessoa excepcional.

Quando você entra em campo tem a preocupação de se pre-
servar, fugir da pancada? Existe esse medo?

Não tenho esse pânico, não. São coisas que acontecem em deta-
lhes que você nunca imagina. Com a Elaine, que joga aqui comigo, 
aconteceu assim, em questão de segundos, um lance muito rápido. 
Eu estava ao lado dela e nem imaginava que ela pudesse ter rompido 
os ligamentos disso e daquilo. Foi uma coisa muito boba, e ela vai 

ficar seis meses parada. São coisas que acontecem, a gente não tem 
controle sobre elas. Quando têm de acontecer, acontecem.

A seleção feminina não poderia fazer jogos-treino contra a se-
leção masculina? Ou pegaria mal humilhar os rapazes?

Não tem como, até porque a condição física é bem diferente, é 
muito arriscado, então a gente não conseguiria. Mas as meninas aí 
no Brasil costumam jogar contra as equipes masculinas, do Flu-
minense, do Friburguense, do Flamengo, equipes sub-15, sub-17, 
algo assim. Eu já joguei várias vezes. 

E a vontade de reforçar o ataque do Corinthians?
(Risos) Eu gostaria muito, até porque sou corintiana de coração, 

mas mesmo a gente tendo toda essa agilidade, essa habilidade, fica 
um pouco atrás na parte física. E o homem não vai querer perder 
para uma mulher, não vai querer tomar um drible de uma mulher, 
então essas coisas pesam bastante pro nosso lado.

E este apelido, Pelé de saias?
(Risos) No meu primeiro ano aqui na Suécia, fui jogar no estádio 

onde ocorreu a final da Copa de 1958, quando o Brasil ganhou – e 
quando surgiu o Pelé. Vim jogar as semifinais da Copa da Uefa, e 
a gente conseguiu passar à final, que foi lá estádio. Ganhamos, eu 
fiz dois gols e dei o passe para o terceiro. Então começaram a me 
comparar com o que viram na Copa de 1958. Hoje as pessoas já 
estão acostumadas com minha presença, me conhecem e me cum-
primentam como se eu fosse uma pessoa normal: “Oi, Marta, tudo 
bem? Quando é que vai ter jogo?” Está bem tranqüilo. Quando a 
gente vai para as outras cidades o assédio é maior, muita gente pe-
dindo autógrafo. Os jogos terminam e você fica lá, para dar autó-
grafo, uma, duas horas... 

Crescida no calor de Alagoas e do Rio de Janeiro, o que você 
faz, quando não está trabalhando, para driblar o frio?

Às vezes vou para casa de algum amigo, ver um filme. Ou fico 
na internet, converso com meus amigos, ligo pra casa, enfim, não 
tem muita coisa pra fazer nessa época, até porque tem treino todos 
os dias. Se você quer fazer uma outra atividade, não vai conseguir 
treinar no dia seguinte. E exatamente nesta época, duas vezes por 
semana, às terças e quartas, a gente treina em dois períodos, e sá-
bado também. Então, você chega em casa, só dá tempo de almo-
çar, descansar um pouco e já sair para o treino da tarde. É puxado. 
Sobra a noite para descansar mais, conversar com amigos na in-
ternet. Eu costumo jogar muito PlayStation, tenho algumas séries 
brasileiras para ver, uns filmes brasileiros que já vi umas três, qua-
tro vezes. Eu gosto bastante d’O Auto da Compadecida e ganhei 
uma minissérie que já tem alguns anos, a Hilda Furacão. Às vezes 
amigos trazem alguns filmes com legenda em português, e a gente 
vai se virando de alguma forma.

Do que você mais sente falta do Brasil?
Da comida, né? Mas, como eu como de tudo, pra mim está tran-

qüilo com relação à comida. A gente sente falta de comer feijão, a 
comida bem típica mesmo do Brasil. E do calor. Aqui comemos 
muita pasta, macarrão, massa, batata, ovo, salada. De vez em quan-
do tem uma feijoadazinha aqui. A Elaine, quando está disposta, liga 
no fim de semana: “Vem pra cá, vamos fazer uma feijoada”. A gente 
se reúne e come um feijãozinho. É aí que matamos a saudade. 
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E
stá escrito: “Diga às mulheres 
de fé que devem manter bai-
xos os olhos e não revelar seus 
adornos... e que devem cobrir 
seus seios com véu” (Alcorão, 

Surata 24:31). Magda Aref sabe disso. Tem 
30 anos e desde os 15 só sai de casa vestida 
dos pés à cabeça. Da porta para fora está 
sempre de braços cobertos e cabelos escon-
didos sob tecido. Assim cursou quase todo 
o colégio e Ciências Sociais na Universi-
dade de São Paulo. Assim vai ao banco, ao 
supermercado, leva as filhas à escola, visita 
amigos. Pouco importa se desperta aten-
ções. O que quer é estar próxima de Deus.

Magda faz parte da comunidade islâmica, 
em alta no Brasil e no mundo, com 1,5 bilhão 
de praticantes. Embora o último censo do 
IBGE tenha apontado a existência de 30 mil 
muçulmanos no início da década, líderes re-
ligiosos estimam que por aqui já sejam mais 
de 1 milhão. Para Magda, se comportar e an-
dar com recato e assistir às cerimônias reli-
giosas em ambiente separado dos homens 
não são sinais de desigualdade, mas de res-
peito. “Fazem confusão, como se todos des-
respeitassem as mulheres e estivessem en-
volvidos com terrorismo. É uma minoria, e 
gente assim infelizmente existe em toda par-
te, independentemente da crença.”

o islamismo cresce no 
mundo e no Brasil. o 
sincretismo religioso 
brasileiro facilita a 
adaptação dos fiéis 
locais, mas não 
livra os devotos do 
estranhamento e da 
curiosidade alheios
Por Giedre Moura
Fotos João Correia Filho

Opção 
pelo 
véu

religião
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O rigor no vestir das mulheres chama 
atenção, mas a religião criada pelo profeta 
Mohammad, ou Maomé, no século 7, tem 
outros fortes pilares que todo fiel deve seguir. 
Saber sempre a direção da sagrada cidade 
de Meca é fundamental. É para lá que o fiel 
deve se voltar de joelhos cinco vezes ao dia 
e realizar a Salat, como chamam as orações. 
Todo muçulmano que puder deve peregri-
nar para Meca ao menos uma vez na vida, 
cumprindo o ritual do Hajj. Outros pilares 
importantes são o Zakat, doação feita anual-
mente aos necessitados, e o jejum ao longo 
do mês do Ramadã, do amanhecer ao pôr-
do-sol. “As pessoas estranham a gente ficar 

sem comer e beber de dia durante um mês, 
na primeira semana tenho de explicar no 
trabalho por que não vou almoçar; depois 
se acostumam”, conta Anderson Cunha, 18 
anos, que pratica o jejum desde os 14.

Fidelidade
O primeiro pilar do Islã é o fiel decla-

rar que não existe outra divindade além 
de Deus e que Mohammad é seu profeta 
mensageiro. Assim, com essa frase dita em 
poucos segundos, a conversão está efetua-
da. Para um cristão que deseja se converter 
ao Islã será preciso, a partir desse instan-
te, ver Cristo como um bom homem, mas 
não mais como filho de Deus. “Dizem que 
se converter ao Islã é fácil, pois basta falar 
uma frase. Mas, na verdade, a declaração 
é apenas algo que só deve ocorrer quando 
a pessoa realmente sente que está pronta 
para seguir o que diz. O Islã pede uma nova 
vida”, afirma Nasereddin Al-Khazraji, diri-
gente do Centro Islâmico do Brasil.

O português perfeito de Naser não dei-
xa transparecer, de imediato, seu elo com a 
terra natal. Ele veio do Irã aos 7 anos com o 
pai, o xeque Taleb Hussein Al-Khazraji, que 
há 19 anos atua numa mesquita no bairro 
paulistano do Brás. Em qualquer mesqui-
ta, em qualquer lugar do mundo, a cerimô-
nia oficial deve ser feita em árabe, a língua 
sagrada para o Islã. Por isso a maior parte 
dos centros religiosos muçulmanos minis-
tra cursos do idioma. Naser mantém a pro-
ximidade com sua origem não só falando 
em persa com o pai. A mãe e cinco de suas 

seis irmãs ficaram por lá. A noiva também. 
Com apenas 26 anos, ele vive em função 
do Islã. Durante o Ramadã, nono mês do 
calendário lunar islâmico, sem data fixa, é 
responsável por coordenar a oferta do jan-
tar de desjejum diariamente para pelo me-
nos 200 pessoas. 

Naser atua ainda na certificação da comi-
da halal, produzida de acordo com os ritos 
islâmicos. Muçulmanos não comem carne 
de porco e a carne de vaca ou de aves pede 
um abate especial. O animal deve ficar em 
direção a Meca, ser abatido por um reli-
gioso e ter o sangue escorrido, pois a cren-
ça também veta ingestão de sangue. A em-
presa de Naser analisa procedimentos dos 
fornecedores e os libera para vender para 
a comunidade islâmica local e para expor-
tar. Isso não é novidade para a indústria 
alimentícia brasileira. A Sadia, por exem-
plo, exporta carne halal para países árabes 
muçulmanos há mais de 30 anos.

Os muçulmanos vieram para o Brasil 
junto com a onda de imigrações do século 
passado, a maioria descendente de sírios e 
libaneses, mas nas cerimônias também po-
dem ser observados grupos de países afri-
canos que imigraram mais recentemente. A 
maior população de muçulmanos no Brasil 
vive na Grande São Paulo. Foz do Iguaçu 
(PR) e outras cidades do Sul também são 
focos expressivos da cultura.

Um mundo diferente
Desde que decidiu seguir à risca as pala-

vras do Alcorão, o livro sagrado dos islâmi-

Alcorão à risCa
samara Abdouni, 
(à esq.): “sei que 
todo mundo olha 
pra mim, embora 

a intenção seja 
o contrário, não 

chamar atenção”

CrEsCEntE Mesquita em são Paulo: estima-se que a comunidade islâmica no Brasil 
chegue a 1 milhão de seguidores. A maioria descende de sírios e libaneses
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cos, Samara Abdouni passou a se habituar 
a ouvir frases como “Olha aí, a filha do Bin 
Laden” ou “E aí, sobrinha do Saddam?” Usa 
véu e exibe olhos maquiados com um deli-
neador marcante e nega convites de garotos 
para dar um passeio. “Sei que todo mun-
do olha pra mim, embora a intenção em se 
vestir seja o contrário, não chamar atenção. 
Aqui todo mundo acha legal mulher pelada 
e estranho mulher vestida, mas faço o que o 
profeta Mohammad – que a paz esteja com 
ele – recomenda”, desabafa. Samara expli-
ca o namoro à moda árabe é à moda anti-
ga. Nada de ficar sozinha com meninos, a 
aprovação da família é fundamental e sexo 
só após o casamento.

O preconceito e a perseguição são muito 
presentes nos países em que os muçulmanos 
são minoria. Magda, Naser e Samara falam 
que aqui são apenas vítimas de curiosidades 
e de pequenas confusões, mas temem pelo 
que ocorre no resto do mundo. O palesti-
no Saker Makhif, que chegou ao Brasil nos 
anos 1960, abandonou em 2001 a idéia de 
encontrar amigos e se mudar para os Estados 
Unidos: “Estava tudo certo, mas teve o 11 de 
setembro... Com essa barba e essa cara não 
passo nem na porta do consulado. Resolvi 
ficar no Brasil, onde todos gostam de mim e 

respeitam a minha fé”. A França, onde vivem 
5 milhões de muçulmanos, proíbe símbolos 
religiosos nas escolas, numa tentativa de dar 
adeus aos véus, quipás e grandes crucifixos. 
No Reino Unido, a Câmara Inglesa pediu às 
mulheres islâmicas que deixassem o véu em 
casa, alegando que o hijab interfere no rela-
cionamento humano.

Nunca ninguém sugeriu a Magda Aref 
que deixasse de usar véu, assim como ela 
não se importa se nos lugares que freqüenta 
há crucifixos na parede, e não a lua crescen-
te, símbolo do Islã. Mas os quatro anos que 
passou cursando Ciências Sociais na Uni-
versidade de São Paulo foram doses diárias 
de prazer e sofrimento. “As teorias da socio-
logia iam contra quase tudo o que acredi-
to, mas nunca pensei em largar. Ao final foi 
mais uma prova da minha fé”, recorda. 

Magda não tem crise de identidade com 
sua feminilidade e faz um contraponto com 
a típica mulher ocidental moderna, inde-
pendente e capaz de fazer tudo o que um 
homem faz – buscar isonomia salarial, des-
frutar de liberdade sexual –, mas sempre 
cheia de dúvidas. “Muitas delas buscam nas 
revistas femininas, em terapias ou seriados 
de TV dicas de como agir, se comportar e o 
que fazer com essa vida moderna.” 

prinCípio O fiel deve declarar, do fundo do coração, que não existe outra divindade além de Deus e que Mohammad é seu profeta mensageiro

aCiMa das provoCaçõEs
Magda Aref cursou Ciências sociais na 
UsP: “As teorias da sociologia iam contra 
quase tudo o que acredito, mas nunca 
pensei em largar. Ao final, foi mais uma 
prova da minha fé”
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E
ssa frase lembra muitos dos trechos jornalísticos incluí-
dos em questões de vestibulares importantes, como os 
das diversas universidades federais do país e o da Uni-
camp. Em algumas dessas questões, pede-se aos candi-
datos que analisem a dificuldade de compreensão ge-

rada pela má organização sintática. Em outras questões, pede-se 
ao candidato que reestruture determinado trecho, “dando a César 
o que é de César”, ou seja, estabelecendo as devidas relações entre 
os termos que compõem o período.

O trecho jornalístico que aparece logo no início desta coluna pa-
rece combinar com o dito popular que se refere a “pôr os pés pelas 
mãos”. Leiamos a frase novamente: “Número cada vez maior de 
empresas dão diversos cursos a seus funcionários”. Que lhe parece? 
A que termo se refere a forma verbal “dão”, flexionada na terceira 
pessoa do plural? Quem redigiu a frase certamente quis dizer que 
as empresas dão os tais cursos. O problema é que a palavra “em-
presas” é subordinada à palavra “número” (pela preposição “de”). 
Na verdade, o que temos aí é a expressão “número (cada vez maior) 
de empresas”, cujo núcleo é... Qual é? É ”número”. E será que “o 
número” de empresas “dão”?

Vamos começar tudo de novo. Parece claro que o núme-
ro não dá nada, não dá coisíssima nenhuma; quem dá (os cur-
sos) são as empresas. E o que é cada vez maior é o número de 
empresas (que dão os tais cursos). Salvo engano, o que se quer 
dizer se traduziria com uma frase muito parecida com esta: “É 
cada vez maior o número de empresas que dão diversos cursos 
a seus funcionários” (ou “Não pára de crescer/aumentar o nú-
mero de empresas que dão diversos cursos a seus funcionários”). 
E por que o primeiro verbo (“é” ou “pára”) fica no singular e o 
segundo (“dão”) é flexionado no plural? Porque o que é cada vez 
maior (ou não pára de crescer/aumentar) é o número, e “núme-

ro” é singular. A forma “dão” é posta no plural porque se refere a 
“empresas”. 

Veja outro caso semelhante, também extraído de texto jornalís-
tico: “O número de pessoas que procuraram o serviço no fim de 
semana ficou abaixo do previsto”. A forma verbal “procuraram” é 
posta no plural porque se refere a “pessoas”; “ficou” (no singular) 
se refere a “número”. Afinal, o que ficou abaixo do previsto foi o 
número (e foram as pessoas que procuraram o serviço).

Bem, voltando à frase inicial, é preciso lembrar que não é possí-
vel adotar como proposta de correção algo como “Número cada vez 
maior de empresas dá diversos cursos a seus funcionários”. E por que 
não é possível, se o núcleo de “número (cada vez maior) de empre-
sas” é “número”? Já sabemos por quê: não é o número que dá os tais 
cursos; definitivamente, o número não dá nadinha de nada.

A prática (disseminada no jornalismo) de “enxugar” ou de es-
crever frases e textos curtos muitas vezes gera “monstrinhos”. A 
solução é conhecida: nada mais do que a simples (e atenta) releitu-
ra. Orações que têm por sujeito expressões iniciadas por palavras 
como “número”, “nível”, “preço”, “custo” e tantas outras devem ser 
lidas e relidas com o máximo cuidado, para que não se construam 
frases como “O preço dos imóveis residenciais caíram” ou “O cus-
to dos gêneros alimentícios subiram”. 

No primeiro caso, o verbo deve concordar com “preço”, que é 
o núcleo do sujeito; no segundo, com “custo”. Teríamos, então, 
estas construções: “O preço dos imóveis residenciais caiu” e “O 
custo dos gêneros alimentícios subiu”. Nos dois casos, a presença 
das formas errôneas (“caíram” e “subiram”) certamente se expli-
ca pela proximidade do verbo com termos flexionados no plural 
(“imóveis residenciais” e “gêneros alimentícios”, respectivamen-
te). É justamente por isso que é necessária a (re)leitura atenta em 
casos como esses.  

Por Pasquale Cipro Neto

Pasquale Cipro Neto é professor de Língua Portuguesa, idealizador  
e apresentador do programa Nossa Língua Portuguesa, da TV Cultura 

Número dá 
algum curso?

Pasquale

recentemente, um dos grandes jornais do 
país publicou esta frase: “Número cada vez 
maior de empresas dão diversos cursos a seus 
funcionários”. Que lhe parece, caro leitor? 
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abertura dos arquivos 
da ditadura é essencial 
para identificar a 
participação do Brasil 
no esquema de captura, 
seqüestro e morte de 
opositores aos 
regimes militares 
sul-americanos
Por Igor Fuser

No 
encalço 
do 
condor

N
o dia 18 de março de 1980 
Horacio Campiglia e Moni-
ca Binstock desembarcaram 
no aeroporto do Galeão, no 
Rio, num vôo procedente de 

Caracas. O casal pertencia à organização de 
esquerda Montoneros, cujos integrantes esta-
vam sendo presos e assassinados pela ditadu-
ra militar na Argentina. O Brasil, governado 
pelo general João Baptista Figueiredo, tam-
bém vivia sob regime militar, mas respirava 
o clima da “abertura”. Argentinos, uruguaios 
e chilenos perseguidos por motivos políticos 
em seu país buscavam refúgio aqui. Horacio 
e Monica foram detidos por policiais brasi-
leiros e entregues ao aparelho repressivo ar-
gentino. Hoje estão entre os 20 mil desapare-
cidos do vizinho do sul durante a ditadura. 
Imagina-se que, como muitos, tenham sido 
mortos e jogados em alto-mar, nos sinistros 
“vôos da morte”. Outro ativista argentino, o 
padre Lorenzo Ismael Viñas, foi detido em 
Uruguaiana (RS) em 26 de junho de 1980, 
encaminhado de volta ao seu país e desapare-
ceu para sempre. Viñas, assim como Horacio 
Campiglia, tinha cidadania italiana.  

Essas e outras histórias escabrosas volta-
ram à tona no início do ano, depois que a 
Justiça italiana ordenou a prisão de 146 au-
toridades dos regimes militares sul-ameri-
canos pela participação na Operação Con-
dor – acordo extra-oficial mantido por sete 
países da região para seqüestrar e, em al-
guns casos, matar opositores que estavam 
fora do alcance das suas garras. Há na lista 
13 brasileiros – dos quais oito ainda estão 
vivos, entre eles o general da reserva Eucly-
des Figueiredo, irmão do ex-presidente. O 
procurador italiano Giancarlo Capaldo pe-
diu ajuda ao governo brasileiro para pren-
der e extraditar os suspeitos.

Embora as leis brasileiras impeçam a ex-
tradição, os acusados deverão ser julgados à 
revelia, na Itália, e podem ser presos numa 
eventual viagem ao exterior. Foi o que ocor-
reu com o capitão aposentado da Marinha 
uruguaia Jorge Tróccoli, capturado na Itália 
no final de 2007. Ele responde a um proces-
so pelo desaparecimento e morte de um ca-
sal de ítalo-uruguaios. “Esse processo nas-
ceu na Itália porque os países unidos em 
torno da Operação Condor decidiram não 

abErtura 
No Brasil de 
Figueiredo, opositores 
das “ditaduras amigas” 
foram capturados 
e entregues para a 
tortura e a morte 
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abrir investigações sobre o assunto”, afirma 
o procurador Capaldo.

A iniciativa italiana deu alento às enti-
dades brasileiras que lutam pela abertura 
dos arquivos do regime militar e pela pu-
nição aos responsáveis por torturas, prisões 
ilegais e assassinatos políticos. O governo 
federal reluta em permitir que as informa-
ções sobre aquele período venham a pú-
blico. Não quer atritos com as Forças Ar-
madas. Muitos discordam. “A abertura dos 
arquivos é fundamental para recuperar a 
nossa memória histórica e indispensável 
para a investigação dos crimes cometidos”, 
enfatiza a historiadora Janaína Teles, da Co-
missão de Familiares de Mortos e Desapa-
recidos Políticos.

Desfaçatez
O Ministério da Justiça deu sinais de que 

poderá investigar a Operação Condor as-
sim que receber pedido oficial da Justiça 
italiana. Ao contrário do que tem ocorri-
do até agora com as tentativas de processo 
contra agentes da repressão, ninguém po-
derá invocar a Lei de Anistia para escapar 
da Justiça. A Justiça italiana investiga cri-
mes cometidos depois dela.

Sabe-se que o Brasil participou da cria-
ção da Operação Condor, num encontro em 
Santiago do Chile, sob os auspícios do di-
tador Augusto Pinochet, em novembro de 
1975. A identidade do brasileiro presente a 
essa reunião é um mistério cuja chave tal-
vez esteja nos famosos arquivos. “Os milita-
res brasileiros demonstraram habilidade em 
não deixar impressões digitais, mas não há 
dúvida de que foram decisivos na Operação 
Condor”, afirma o advogado Jair Krischke, 

presidente do Movimento de Justiça e Di-
reitos Humanos do Rio Grande do Sul. Kris-
chke investiga a Condor há 20 anos.

Entidades de direitos humanos apontam 
o Brasil como o pioneiro da operação, lem-
brando que o longo braço da repressão bra-
sileira já atingia brasileiros no exterior anos 
antes desse acordo. Um exemplo clássico de 
colaboração entre as ditaduras do Brasil e 
da Argentina foi o seqüestro dos exilados 
Joaquim Pires Cerveira e João Batista Rita 
Pereda em Buenos Aires, em dezembro de 
1973, por homens que falavam espanhol e 
português. Ambos foram vistos pela última 
vez no DOI-Codi do Rio de Janeiro. Entre 
1975 e 1980, outros seis brasileiros desa-
pareceram na Argentina. A Comissão de 
Familiares de Mortos e Desaparecidos Po-
líticos menciona também o sumiço de sete 
argentinos no Brasil no mesmo período.

O caso mais famoso foi o seqüestro de um 
casal de uruguaios exilados em Porto Ale-
gre, Lilian Celiberti e Universindo Díaz, em 
1978. Levados para seu país, junto com os 
filhos, só não foram mortos porque a im-
prensa denunciou o crime, cometido com 
a cumplicidade das autoridades daqui. Uni-
versindo, anos depois, relatou que os espan-
camentos começaram já no apartamento em 
que foi capturado e prosseguiram na sede do 
Departamento de Ordem Política e Social 
(Dops), na capital gaúcha. “Eles nos bateram 
brutalmente e colocaram no pau-de-arara. 
Durante horas e horas, os brasileiros golpea-
ram e os uruguaios nos interrogaram.”

Confrontados com atrocidades como 
essa, os militares costumam reagir como o 
general-de-divisão Agnaldo Del Nero Au-
gusto, atualmente na reserva: “A gente não 

matava. Prendia e entregava. Não há crime 
nisso”, declarou em entrevista ao jornal O 
Estado de S. Paulo. O ex-senador e coronel 
da reserva Jarbas Passarinho disse à Folha de 
S.Paulo: “Se soubesse que, mandando para 
a Argentina, a pessoa ia ser morta, tenho a 
convicção que o governo não mandaria.” É 
difícil crer que alguém como Passarinho, 
ministro em três dos cinco governos milita-
res, ignorava o que ocorria no país vizinho.

“A ditadura brasileira estava tão empe-
nhada quanto os militares dos países vizi-
nhos em impedir o avanço das forças de 
esquerda”, aponta Krischke. É conhecido 
o envolvimento da embaixada brasileira 
na conspiração que derrubou o presidente 
chileno Salvador Allende, em 1973. Dois 
anos mais tarde, em 1975, as Forças Arma-
das do Brasil estavam preparadas para inva-
dir o Uruguai caso o candidato da esquerda, 
Líber Seregni, ganhasse as eleições. O pla-
no, chamado de Operação 30 Horas (tempo 
considerado necessário para a ocupação), 
foi arquivado devido à derrota de Seregni, 
que disputou as eleições pela Frente Ampla, 
atualmente no governo.

Isso é apenas uma parte do pouco que 
já se sabe. Imagine-se o que virá a público 
se, finalmente, toda a verdade for revelada. 
A democracia brasileira, restaurada há 22 
anos, parece forte o suficiente para sobre-
viver a mais essa prova. 

Passarinho: o 
ministro que não 
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MEMória históriCa Janaina Teles: esperando a abertura total dos arquivos da ditadura



�2     rEVISTa Do BraSIL    março    2008

amor ancestral
perfil

Claudia e Jecinaldo: história de amor 
entre dois povos  Por Alceu Luís Castilho

C
laudia, índia ticuna, virou mulher aos 12 anos. Em 
sua cultura, não há meio-termo: ou é menina, ou é 
mulher. Encabulada, olha para o lado, busca ajuda e 
menciona a “primeira menstruação”. Fala em portu-
guês com alguma dificuldade. Com pausas. Mas com 

ritmo. Claudia passou pelo ritual da Menina-Moça com orgulho. E 
dor. Foi obrigada a ficar de pé numa rede durante quatro dias. Du-
rante a festa devia apenas ouvir as conselheiras, as anciãs da aldeia 
– no oeste do Amazonas. Até hoje se lembra das palavras de sabe-
doria. A partir daquele momento, deixaria de ser a menina que se 
banhava com inocência nos igarapés. Teria de agüentar privações 
e passar a resolver os próprios problemas, e assim seria durante 
a vida. Aos 28 anos, casada e com dois filhos, ela conta que não 
cabe à mulher escolher o marido. Claudia tem um item essencial 
na composição da beleza de uma ticuna: pernas grossas. “Homem 
ticuna gosta de mulher de pernas grossas. Se não tem, não serve. E 

homem que não sabe fazer canoa também não serve.” Mais: tem de 
saber fazer casa e ter roça, para ousar pedir a mão de uma ticuna 
concorrida, como Claudia. Não que ela tenha algo contra o casa-
mento entre dois jovens desconhecidos, de aldeias distantes.

Lembra-se da história de uma amiga que se casou dessa forma. 
Inicialmente não gostou: prometeu a si mesma que não ia dormir 
com ele. “Foi assim durante seis meses”, relata a ticuna. E pergunta: 
“Vocês, homens, agüentariam dormir seis meses ao lado de uma 
mulher, sem fazer nada?” Ela mesma responde: “Não agüentariam. 
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As mulheres também não agüentariam.” Por conta des-
se esforço, admira o marido da amiga. “Teve paciência. 
Gostava dela. Numa noite, após seis meses, ele a con-
quistou. Hoje são muito felizes, têm seis filhos.”

Mas um dia chegou a sua vez: o pai escolhera o ma-
rido. Um desconhecido. Com o qual teria de ficar toda 
a vida – e nem pensar no contrário, aprendera desde o 
ritual da Menina-Moça. “Puxa, mas aí esse ticuna vai 
me fazer um monte de filhos, como vai ser?”, racioci-
nou. Consultou a mãe e conseguiu uma aliada.

– Foge, minha filha, foge!
– Se eu fizer isso, não vou ser mais pura. Uma ticuna 

não foge da casa dos pais.
– Foge enquanto é tempo.
Claudia fugiu.

Jecinaldo
O ritual de passagem dos meninos saterés-maués 

igualmente prevê a dor. Jecinaldo tinha 12 anos. Em uma 
luva de palha feita pelos tios maternos estavam cuida-
dosamente colocadas dezenas de tucandeiras, formigas 
grandes com uma ferroada muito dolorida. Antes elas 
tinham passado a manhã numa bacia com tintura de 
folha de cajueiro – para ficar anestesiadas. Em seguida, 
foram postas com a cabeça para fora da luva e o ferrão 
para dentro. Jecinaldo enfiou a mão na luva e, após 12 
horas de suplício, deixou a infância. Durante o ritual, 
os anciões ensinam tudo sobre seu povo – os Saterés-
Maués, no leste do Amazonas, inventores da cultura do 
guaraná. Um povo cioso de suas tradições, mesmo após 
três séculos de contato com os brancos. “Lutar pela nos-
sa identidade, pelo nosso território, isso eles pedem na 
hora que a gente está fazendo o ritual. Porque está doen-
do. O ancião está falando e aquilo está ficando gravado 
para sempre aqui (aponta para a cabeça). E, se eu errar, 
estou traindo tudo o que fiz.” A nova fase implica mais 
responsabilidade, maior compromisso.

Jecinaldo é mais sisudo que Claudia. Difícil imaginá-
lo falando com humor da adolescência que não teve. Aos 
30 anos, liderança máxima das organizações indígenas 
da Amazônia, ele conta que o momento do ritual lhe 
deu muita sustentação para o mundo dos que os Saterés-
Maués chamam de civilizados: “Para não me envolver 
com drogas, com outros tipos de vício, que tem muito nas 
grandes cidades. E também para ser muito responsável, 

respeitar as pessoas, lutar pelo que eles disseram que 
é mais sagrado, que é a terra, que é o nosso territó-

rio”. Jecinaldo atua no movimento de defesa dos 
direitos indígenas desde os 14 anos. Não era 

mais criança, mas um guerreiro.

Jecinaldo e Claudia
As terras ticunas ficam do outro 
lado do Amazonas, no Alto Soli-

mões. Claudia Araújo Mendes – a 
Claudia ticuna – estava em Ma-

naus quando conheceu Jecinal-
do Barbosa Cabral – o Jecinal-

do sateré-maué. “Ela é uma guerreira que, através da 
música, transmite a luta indígena”, diz Jecinaldo. “E eu 
lutando nas organizações indígenas, nos embates com 
governos, fazendeiros, madeireiros, e aí num dos even-
tos em Manaus a gente se encontrou.”

Claudia canta – e bem. Ano passado, durante a aber-
tura do 2º Encontro Nacional dos Povos das Florestas, 
em Brasília, ela cantou na presença de ministros e do 
presidente da República, acompanhada dos músicos 
Aguinilson e Tobias Ticuna. “Não vamos deixar der-
rubarem a floresta”, anunciou. “Custe o que custar.” Na-
quele dia somente cinco pessoas falaram: um secretário 
do Ministério do Meio Ambiente, para a leitura de uma 
poesia sobre o seringueiro Chico Mendes, a ministra 
Marina Silva e Lula, pelo lado dos “civilizados”; além de 
Claudia (entre uma e outra cantoria) e Jecinaldo (numa 
leitura emocionada de discurso). “Por mais que a gen-
te seja diferente como povos, temos objetivos comuns”, 
explica o líder.  “Em cima disso, acho que nasceu a nossa 
paixão. A partir dessa identidade, desse mesmo tipo de 
luta, a gente se encontrou e está junto até hoje.”

Claudia abraçou a causa da juventude e, com o apoio 
do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), 
leva jovens para o exterior, a representar a cultura in-
dígena. Esteve com a rainha da Espanha e na Sema-
na do Brasil na França. É uma artista e uma ticuna: 
para falar de si, ela passa a mão pelo rosto, pelas pintu-
ras, para exaltar seu clã. É pela cultura que faz política.  
Jecinaldo há vários anos é coordenador-geral da Co-
ordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (Coiab). A entidade reúne 75 organizações 
e 165 povos indígenas. Durante o evento com Lula, foi 
ele quem cobrou do presidente a defesa da floresta e 
de quem mora nela, contra os grileiros, garimpeiros e 
agropecuaristas. Ele domina o português e o discurso. 
É pela política que faz história.

O casamento resultou em dois filhos: a menina Tich-
wayna, de 9 anos, e o menino Tichwa, de 5. Tichwayna 
e Tichwa falam ao mesmo tempo ticuna, sateré-maué e 
português. “Nossos filhos já aprendem mais do que eu, 
que falo sateré-maué e português”, diz o pai. “Os rituais 
nos ensinaram a não trair a nossa luta e a ensinar isso 
para os nossos filhos. Eles também passarão por isso, e 
assim continuará a nossa vida. Como povos.”

Claudia e Jecinaldo não representam a união de dois 
“índios”, como costuma reduzir a cultura dos brancos. 
E, sim, duas nações. Dois brasileiros de nações dife-
rentes decidiram manter suas tradições: a Ticuna e a 
Sateré-Maué. Ambas complementares, com suas rique-
zas específicas.

Assim, quando Tichwa estiver entre 11 e 14 anos (não 
há um período exatamente definido), seguirá com Jeci-
naldo para o ritual dos Saterés-Maués. O das formigas. 
Provará sua coragem e será um homem.

Tichwayna não está longe do momento de passagem: 
assim que tiver a primeira menstruação, Claudia a le-
vará para o ritual da Menina-Moça. De pé, numa rede. 
Será uma mulher. 

“Os  
rituais nos 
ensinaram 
a não trair 
a nossa luta 
e a ensinar 
isso para 
os nossos 
filhos. Eles 
também 
passarão por 
isso, e assim 
continuará 
a nossa 
vida. Como 
povos”
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cidadania

O quarto dos fundos da casa 
de Yaoki Shimizu revela um 
dos seus maiores prazeres: 
caixas de som, antigas fitas 
cassetes e CDs. Aos 77 anos, 

o que mais o alegra é reunir os amigos para 
algumas horas de karaoke, cerveja e sashi-
mi. Morador há mais de 50 anos do bairro 
rural da Peroba, em Assaí, norte do Para-
ná, Shimizu é um guardião das tradições 
da sociedade nipo-brasileira – comunidade 
que vive o centenário da imigração japone-

sa, com o desembarque de 165 famílias do 
navio Kasato Maru, no Porto de Santos, em 
18 junho de 1908.

As tradições são apenas o modo de viver 
que ele aprendeu com a forte presença dos 
nikkeis – os imigrantes e seus descenden-
tes – que chegaram ao norte do Paraná a 
partir de 1930. Com a queda na Bolsa de 
Nova York em 1929 e restrições ao plantio 
do café no estado de São Paulo, as compa-
nhias de imigração que compravam terras 
no Brasil e revendiam aos recém-chegados 

a pequena assaí, no 
Paraná, foi criada com a 
chegada dos imigrantes 
japoneses e sua história 
ajuda a contar a saga 
da formação da  
sociedade nipo-brasileira
Por Giedre Moura
Fotos de Rafael Mayrink Góes

o japão
na terra vermelha



   2008    março   rEVISTa Do BraSIL     �� 

nova gEração 
Herik dá aulas de 

taiko, o tambor 
japonês 

Shodo
A prática da 

escrita em 
nanquim 

sobre papel-
arroz ajuda a 

preservar a 
cultura

do Japão descobriram a fertilidade da terra 
vermelha do Paraná. 

A experiência de desbravar a mata fecha-
da para plantar, em árduas jornadas, con-
feriu aos japoneses autoridade no mundo 
hortifrutigranjeiro. “No começo foi uma 
vida muito sofrida. Meu pai, que veio de Hi-
roshima para o Brasil, em 1925, não tinha a 
menor experiência na agricultura. Chegou 
com a minha mãe e meus quatro irmãos. Os 
outros quatro, como eu, nasceram aqui. Só 
aprendi o português depois de grande”, re-
corda Shimizu, que mora sozinho em sua 
casa no sítio desde 1999, quando sua mu-
lher morreu.

A história da pequena Assaí – de assahi, 
sol nascente –, com 18 mil habitantes, co-
meça com a imigração. Antes dos japone-
ses, ali nada existia. Com 15% de nikkeis 
na cidade, a escola pública tem aulas de ja-
ponês, os adolescentes se reúnem para to-
car o tradicional tambor japonês, o taiko, 
e o templo budista e os portais do Parque 
Ikeda são cartões-postais. Sobrenomes ja-
poneses estão na maior parte das fachadas 
do comércio. Na maioria das casas dos des-
cendentes dos imigrantes algum membro 
já decidiu fazer o caminho de volta. Três 
dos cinco netos de Shimizu são dekasseguis, 
ou seja, trabalham no Japão.

Shimizu guarda com os diários de seu 
pai tesouros de sua história. E mantém a 
tradição. Todos os seus dias são descritos 
em seus cadernos, se colheu uvas ou re-
cebeu amigos em casa. Em sua sala, um 
oratório budista, o butsudan, abriga ta-
buletas, as ihais, nas quais estão escritos 
nomes dos familiares que já se foram, in-
vocados para proteger a casa. Quadros de 
shodo, a arte da caligrafia japonesa feita 
em nanquim sobre papel-arroz, e álbuns 
com fotos narram a vida da família no Ja-
pão e no Brasil.

Fotos antigas ajudam ainda a contar a 
história de um dos mais antigos imigran-
tes de Assaí. Noboru Okazaki, de 94 anos, 
também nascido em Hiroshima, chegou ao 
Brasil em 1914, a bordo do terceiro navio da 

imigração, o Wakasa Maru. Depois de ter 
trabalhado na agricultura por toda a vida, 
Okazaki foi obrigado a arrendar sua terra 
no bairro rural do Palmital e se desfazer da 
casa do sítio feita com detalhes em rendi-
lhado de madeira, a ranma, e com varanda 
cerimonial, a guenkan, construída logo no 
início da imigração pelas mãos de mestres 
da carpintaria japonesa. Teve de ir morar 
na parte urbana da cidade, por questões de 
segurança e praticidade. A família é peque-
na, seu único filho foi embora para o Japão, 
e ele vive com a nora e a neta, que estuda 
em Londrina.

O que mais gosta de lembrar é de quando 
trabalhou na construção da primeira igre-
ja do Palmital. Ajudou a erguer as paredes, 
a levar e trazer pessoas para a catequese e 
a difundir o catolicismo entre as crianças. 
Primeiro imigrante a ser batizado no bair-
ro rural, Okazaki ilustra uma adaptação dos 
japoneses ao estilo de vida brasileiro.

“Sim, o budismo tradicional vem per-
dendo adeptos, hoje abrimos nas ocasiões 
de falecimentos e missas. A cerimônia fú-
nebre é um dos alicerces do budismo. Não 
vai acabar, mas vai ser diferente. Os descen-
dentes hoje praticam as mais diversas reli-
giões. A mídia fala muito do zen budismo, 
do tibetano. O que praticamos é o budismo 
Terra Pura, que prega pela palavra, o mais 
popular no Japão”, explica o monge Atsuno-
ri Imai, do centro budista de Assaí. 

Com um século de imigração, nada mais 
natural que uma fusão de culturas. E, se os 
japoneses aderem a movimentos típicos 
do Brasil, o fluxo contrário também existe. 
Não é difícil achar em Assaí pessoas sem 
nenhum parentesco com os japoneses que 
aderiram a elementos do mundo nipônico. 
O sobrenome e os olhos azuis do professor 
Manoel José da Silva, de 41 anos, denun-
ciam que sua ascendência não é asiática, 
mas ele exibe com orgulho suas peças de 
origami, principalmente o tsuru – garça, 
em japonês. 

Mil garças
Fazer as garças em origami é uma tradi-

ção antiga japonesa para realizar desejos. 
A menina Sadako Sassaki nasceu em Hi-
roshima depois da bomba atômica, ficou 
sabendo da lenda aos 10 anos de idade e 
decidiu fazer mil pássaros em busca de saú-
de o suficiente para viver apesar dos efeitos 
da radiação em seu corpo. Morreu quando 
estava no 964, mas os parentes e amigos 
decidiram levar a corrente adiante, e hoje 
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Yaoki shimizu: 
guardião das 
tradições

Dirce Fussuma: 
karaoke com 
fita cassete

confeccionar mil tsurus é um grande feito 
entre os origamistas. “Já fiz mais de mil tsu-
rus. Sou um apaixonado pela cultura e pelo 
modo de ser do povo japonês. Sou budista 
e já estudei um pouco do idioma também”, 
conta Manoel.

Ele aconselha uma visita a uma das es-
colas de japonês da cidade, mantidas por 
Maria e Miki Tatewaki. Mãe e filha, as duas 
também ensinam os desenhos do mangá, a 
pintura do shodo com nanquim e dão con-
selhos para quem deseja ir para o Japão. A 
primeira dica para os nikkeis que aprende-
ram a língua com os pais e avós é “reaprenda 
o japonês”. O idioma mudou muito. Com a 
influência do inglês, após a Segunda Guer-
ra Mundial, o vocabulário sofreu grandes 
alterações. Caderno, por exemplo, era cho-
men, agora é noto, do inglês note. “Quem 
for para o Japão falar como antigamente vai 
se perder. Claro que as pessoas têm mais fa-
cilidade, mas o idioma antigo não garante a 
comunicação no Japão”, alerta Miki.

A maior parte dos seus alunos são pes-
soas que desejam trabalhar como dekasse-
guis, e com a grande presença de brasilei-
ros no Japão, hoje são 300 mil, o idioma é 
um grande diferencial. Muitos brasileiros 
vivem isolados dos japoneses pela dificul-
dade em aprendê-lo. Miki também é outro 
exemplo da manutenção dos laços com a 
cultura japonesa. “Acho esquisito essa coisa 
de se tocar, de abraçar, de beijar. Japonês é 
mais reservado. Também uso quimono em 
casa.” Comer gohan – o arroz japonês – com 
feijão, como fazem outros nikkeis, a assusta: 
“Nem pensar”.

Folias musicais
Silêncio, paciência e discrição fazem par-

te da alma japonesa, mas, na casa de dona 
Geni Goch, pode esquecer. Ela gosta de ba-
rulho. Segunda-feira é sagrada, dia de ka-
raoke, ensaios de dança e do empolgante 
taiko, o tambor milenar que, diz-se, era uti-
lizado nas guerras para motivar as tropas, 
marcando os passos. Geni transformou o 
quintal de sua casa em uma espécie de as-
sociação cultural. Os ensaios de danças tí-
picas, como o bon odori, e de taiko levam 
os grupos a excursionar pelo interior do 
Paraná.

O comando das aulas de taiko é de Herik 
Ogassawara, 16 anos, neto de dona Geni. 
“O taiko não é só a música, é também pos-
tura e coreografia. E tem histórias, uma 
das músicas que tocamos imita os carvoei-
ros trabalhando”, conta o garoto mestiço, 



   2008    março   rEVISTa Do BraSIL     �� 

Atsunori 
Imai: budismo 
Terra Pura

sol nasCEntE
Assaí, a 40 km de Londrina, surgiu 
pelas mãos dos imigrantes. são 
apenas 18 mil habitantes. Na escola 
pública se ensina japonês

que também é fã de música pop japonesa, 
mangá e anime, os quadrinhos e desenhos 
animados japoneses. Dirce Fussuma, de 56 
anos, encontra na casa de dona Geni uma 
maneira de passar o tempo, ver os amigos 
e aprender mais sobre seus ancestrais. Toca 
o taiko e se realiza no karaoke. “Como são 
músicas antigas e tradicionais, ainda usa-
mos muita fita cassete. Cantar me diverte”, 
revela Dirce.

Com a chegada do centenário da imi-
gração, as famílias de Assaí têm dado 
maior valor aos pertences de seus ances-
trais e projetos de construção de um mu-
seu da imigração estão nos planos da ci-

dade. O principal museu da região está 
na cidade de Rolândia (25 quilômetros de 
Londrina). Apesar de ter bem menos des-
cendentes que Assaí, é lá que serão feitas as 
comemorações oficiais do centenário em 
junho, com a presença do príncipe Na-
ruhito, herdeiro da família imperial. Mes-
mo com a comemoração em outra cida-
de, dona Geni não desanima. “Nosso povo 
tem muita coisa bonita para mostrar. Fico 
feliz em saber que minha casa agora, além 
de oferecer diversão, serve para perpetuar 
a arte deixada pelos nossos ancestrais”, re-
vela dona Geni, em um raro momento de 
silêncio e de folga do taiko. 

a imigração japonesa está repleta de traumas. ao longo da Segunda Guerra mundial, japoneses 
tornaram-se presença indesejável em diversos países. além do Brasil, o Peru e o havaí receberam 
grande número de imigrantes. No final do século 19 os japoneses viviam uma grande crise. Com a 
mecanização da lavoura, a pobreza chegou aos campos, as cidades sofriam com superpopulação 
e o desemprego foi arrebatador. No Brasil, com o auge do café, faltava mão-de-obra. Da chegada 
das 165 famílias em Santos no navio Kasato maru até o início da Primeira Guerra mundial (1914), 
15 mil japoneses se instalaram por aqui. Depois da guerra, entre 1917 e 1940, a imigração explodiu, 
chegando a 164 mil japoneses. hoje 1,5 milhão de nikkeis vivem no país.

a idéia de todo imigrante era trabalhar, enriquecer e voltar para o Japão. mas os baixos salários 
na lavoura não permitiam. Com a Segunda Guerra, o sonho de voltar para casa foi enterrado de vez. 
o governo do Brasil, em oposição ao Japão, fechou o cerco contra os imigrantes. falar a língua em 
público dava cadeia, escolas foram fechadas, a execução do hino japonês ou de qualquer dança 
típica era punida com cadeia. Nessa época surgiu a Shindo renmei, “liga do caminho dos súditos”, 
organização extremista criada para coibir a divulgação de informações sobre a derrota japonesa. 
os participantes do Shindo renmei afirmavam que o Japão tinha sido vencedor e perseguiam 
quem acreditava na derrota. Dos 200 mil imigrantes que viviam por aqui, apenas 20% deles, os 
makegumis, acreditavam na vitória dos aliados. os vitoristas, os kachigumis, eram a maioria. os 
imigrantes mantinham forte crença na alma japonesa, orgulhosos de, até então, nunca terem 
perdido uma guerra. Em 1947 o governo brasileiro interrogou mais de 30 mil japoneses, prendeu 
quase 300 pessoas e desmantelou a organização.

Japoneses a distância
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A
lém de vencedor do Urso de 
Ouro como melhor filme, 
Tropa de Elite, o Brasil levou 
outros oito filmes ao Festi-
val de Berlim, a Berlinale: 

Mutum, de Sandra Kogut, Cidade dos Ho-
mens, de Paulo Morelli, Maré, Nossa His-
tória de Amor, de Lúcia Murat, Mr. Bené 
Goes to Italy, de Manuel Lampreia, e Estô-
mago, de Marcos Jorge, na curiosa mostra 
de cinema culinário; e os curtas Café com 
Leite, de Daniel Ribeiro, Tá, de Felipe Sholl, 
e Dreznica, de Anna Azevedo. O país tam-
bém esteve presente no extraordinário su-
cesso junto ao público do filme Café de Los 
Maestros, documentário sobre a história de 
um espetáculo com veteranos do tango, do 
argentino Miguel Kohan, com patrocínio 
de Walter Salles, da Petrobras e da Agência 
Nacional de Cinema (Ancine), do Brasil.

Essa verdadeira tropa de elite foi bem 
recebida pelo público e pela crítica, com 

muitos elogios à técnica e às interpreta-
ções. Destaque para o menino Thiago da 
Silva Mariz, hoje com 12 anos, que aos 10 
protagonizou Mutum, baseado no conto 
Campo Geral, de Guimarães Rosa. E para 
Wagner Moura. 

Mutum foi apresentado na sessão espe-
cial para crianças, embora não seja um fil-
me para público infantil. O ator João Mi-
guel, que representou o rude e violento pai 
do menino, também está no curioso Estô-
mago, filme que, segundo seu diretor Mar-
cos Jorge, aborda culinária e sexo enquanto 
fontes de poder.

Na tradicional entrevista coletiva que a 
embaixada brasileira organiza com dire-
tores e artistas do país, o menino Thiago 
contracenou com seu colega Douglas Silva. 
Douglas estreou no cinema em Cidade de 
Deus, de Fernando Meirelles. Aos 12 anos, 
foi o Dadinho que viraria mais tarde Zé Pe-
queno, de Cidade dos Homens.

Do conjunto, o filme de José Padilha con-
trariou as expectativas dos críticos de cinema 
convencionais dos grandes jornais de Berlim, 
que apostavam em There Will Be Blood (San-
gue negro), de Paulo Thomas Anderson. Tro-
pa de Elite ganhou o Urso de Ouro, prêmio 
maior do júri presidido pelo cineasta grego 
Costa-Gavras. O filme de Anderson ficou 
com o Urso de Prata de melhor direção (o 
festival dá apenas um Urso de Ouro, os de-
mais são Prata ou Cristal). Café com Leite ga-
nhou o Urso de Cristal na categoria de cur-
tas-metragens para jovens; Mutum, menção 
honrosa na categoria infanto-juvenil; e Tá, de 
Felipe Scholl, o Teddy, prêmio especial para 
filmes de temática homossexual.

O capitão da tropa
Precedido pela fama, pelo grande públi-

co e pelas controvérsias no Brasil, Tropa de 
Elite também despertou polêmicas na im-
prensa alemã. A maioria dos comentários 

cinema

rEdEnção
Padilha: ninguém 
considerou o capitão 
Nascimento um herói 
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Mais que o Urso 
de Ouro, o cinema 
brasileiro teve 
presença marcante 
na 58ª edição da 
Berlinale, na capital 
da Alemanha
Por Flávio Aguiar

Um 
arsenal 
de elite 
em 
Berlim

foi favorável. Crítica severa, mesmo, só a de 
Julian Hanich, do jornal Der Tagesspiegel, 
que enfatizou a rápida sucessão de cortes, 
os “sons bombásticos”, os pulos súbitos da 
câmera como um “metralhar” de movimen-
tos que não deixava tempo para o espec-
tador pensar. Essa mesma movimentação 
ganhou elogios da professora do Instituto 
Latino-Americano Ute Herrmanns, no Die 
Tageszeitung: “A forma como foi feito faz 
dele um filme digno de ser visto. Não se 
trata da glorificação de um policial, mas de 
sua desconstrução”.

Na avaliação do estudante e jornalista 
Dawid Danilo Bartelt, talvez o público ale-
mão, longe dos problemas reais do Rio de 
Janeiro, pudesse ver o filme mais próximo 
da intenção do seu diretor. Para ele, não se 
trata de uma glorificação do policial nem 
do Bope, mas da crítica ao sistema de cor-
rupção e de violência tanto da polícia como 
dos traficantes. Dawid destacou que o filme 
era muito mais crítico em relação a todo o 
aparato policial, inclusive o Bope, do que 
poderia parecer à primeira vista.

Esse distanciamento do público alemão 
foi mencionado pelo ator Wagner Moura 
em conversa com a reportagem. Para ele, 
em Berlim vive-se uma realidade muito dife-
rente. Ele espantou-se diante das perguntas 
que teve de enfrentar. Queriam saber como 
tinha sido seu “treinamento” como policial 
do Bope. Moura enfatizou que a visão que o 
filme dá de seu personagem em nada o tor-
na um herói. Contou que convivera por três 
meses com o Bope e ficou amigo de alguns 
policiais. “Eles acreditam no que fazem, são 
treinados para pensar que a violência só 
pode ser combatida com a violência.” Se-
gundo o ator, o problema vivido pelo capi-
tão Nascimento – extenuado, estressado, em 
crise de valores e na família – é comum na 
corporação, onde os policiais são recruta-

dos muitos jovens, doutrinados para ser 
máquina e, lá pelos trinta e poucos 

anos, descobrem que nada da-
quilo funciona.

O diretor José Padilha 
defendeu o filme e também 
o público brasileiro. Disse 
que foi a dezenas de exi-
bições em universidades 
e centros comunitários e 
em nenhum momento 
viu alguém aplaudir as 
ações violentas do filme 
ou considerar o capitão 
Nascimento um herói.

Tropa de Elite é para ser visto no cinema. 
Há detalhes importantes que só se desta-
cam na tela grande. Por exemplo, na cena 
em que morre o amigo do traficante Baiano. 
No momento em que o perseguido leva o 
tiro fatal, pequenas gotas de sangue respin-
gam na lente da câmera, que segue filman-
do, e conota a intenção de “respingar” no es-
pectador. Outro detalhe importante está no 
som: só uma reprodução perfeita permite 
notar a ironia das auto-narrações do capi-
tão, que quer inculcar no personagem que 
o substitui na corporação valores nos quais 
não mais acredita. Há sutilezas de voz que 
se perdem numa reprodução inadequada. 
O eixo do filme é o sentimento de culpa que 
em nenhum momento o capitão consegue 
expressar. Só consegue transferir para o re-
cruta que forma. Ou deforma.  

outra 
rEalidadE
Wagner Moura: 
distanciamento 
do público alemão 
cooperou para a 
compreensão 
do filme

Cinema e valor
a Berlinale é um dos festivais de 

cinema mais importantes do mundo. 
Neste ano, mais de 200 filmes foram 
apresentados. o evento valoriza o 
cinema de diretores jovens, ao lado dos 
consagrados. o público vem de toda a 
alemanha, da Europa e de outras partes 
do mundo. Não faltam os estrelismos 
e as passarelas de celebridades, como 
madonna, cujo filme de estréia como 
diretora chegou a receber algumas vaias. 
Todas as apresentações são seguidas 
de debates com diretores e atores, e 
também são oferecidas oficinas para 
jovens cineastas. Tudo isso ajuda a 
entender como Berlim é uma cidade que 
não perde salas de cinema e por que elas 
estão sempre lotadas.

Confira outros prêmios recebidos 
pelo cinema brasileiro em Berlim: Sinhá 
Moça, de Tom Payne (prêmio especial 
do júri, 1954); Os Fuzis, de ruy Guerra 
(Urso de Prata de melhor direção, 1964); 
Toda Nudez Será Castigada, de arnaldo 
Jabor (Urso de Prata de melhor direção, 
1969); A Queda, de ruy Guerra e Nelson 
Xavier (Urso de Prata de melhor direção, 
1979); Pra Frente Brasil, de roberto farias 
(dois prêmios especiais do júri, 1983); A 
Hora da Estrela, de Suzana amaral (Urso 
de Prata de melhor atriz para marcélia 
Cartaxo e dois prêmios especiais, 1986); 
Vera, de Sérgio Toledo (Urso de Prata de 
melhor atriz para ana Beatriz Nogueira, 
1987); Ilha das Flores, de Jorge furtado 
(Urso de Prata e prêmio especial do júri 
para curtas, 1990); Central do Brasil, de 
Walter Salles (Urso de ouro, Urso de Prata 
para fernanda montenegro e prêmio do 
júri, 1998).
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música

A imagem do Bom Jesus estava 
ali, nas pedras do Rio Tietê, 
altura de Pirapora (SP). Reza 
a lenda que o simples achado 
da peça fez um mudo falar. 

E desde aquele milagre, em 6 de agosto de 
1725, fazendeiros de várias cidades do in-
terior passaram a visitar o local em busca 
de proteção. Enquanto senhores rezavam, 
escravos, excluídos das cerimônias, batuca-
vam. As romarias cresceram. Os batuques 
também. No lugar de caixotes, bumbos e 
zabumbas. Formou-se um caldeirão de rit-
mos, que Mário de Andrade abreviou como 
“samba rural paulista”. O samba rural urba-
nizou-se com toque interiorano.

Negros libertos das fazendas de café do 
interior rumavam para a capital, assim 
como os escravos de Santos – terra de Pai 
Felipe da Nação Nagô, sambista de terrei-
ro do Monte Serrat, berço das primeiras es-
colas de samba da cidade, X-9 e Dois Pin-
güins. Em bairros nos arredores do Centro 
pipocaram festas de rua que mudariam 
para sempre o Carnaval da cidade. As esco-
las revelariam compositores como Eunice 
do Lavapés, Inocêncio da Camisa Verde, 
Xangô da Vila Maria, Carlão do Peruche 
e Nenê da Vila Matilde. No Largo da Ba-
nana, na Barra Funda, organizaram-se 
as primeiras rodas de capoeira, ou de 
tiririca, pretexto para batucar nas cai-
xas de engraxate.

Geraldo Filme foi um dos primeiros a 
enaltecer as qualidades do samba paulista. 
Aos 10 anos, em 1937, compôs a primeira 
música, “Eu vou mostrar, eu vou mostrar, 
que o povo paulista também sabe cantar”, 
cantava para o pai, amante do samba ca-
rioca. As rodas de tiririca se espalharam. 
Toninho Batuqueiro, nascido em Piracica-
ba e crescido no bairro de Campos Elíseos, 
foi com sua caixa de engraxate batucar na 
Praça da Sé. Ali se formou um ponto de en-
contro de sambistas.

Se o samba dos engraxates, das rodas de 
tiririca, era carregado de malícia, Adoniran 
Barbosa, o mais famoso e aclamado compo-
sitor paulista, nada tinha de malandro. “E o 
samba de São Paulo é o de Adoniran Barbosa. 
Não tem malandragem nas letras, tampouco 
sotaque de Pirapora. É urbano, sotaque do 
Bexiga, italianado”, provoca Paulo Vanzoli-
ni, autor de Ronda e Volta por Cima. Para o 
octogenário Nenê da Vila Matilde, o samba 
paulista não tem cara: “É tudo uma coisa só”. 
Osvaldinho da Cuíca defende as origens do 
samba de Pirapora. Chapinha, do Samba da 
Vela, acha que samba combina com malan-
dragem: “Não tenho vergonha em assumir 
minha admiração pelo samba do Rio, que 
nem é do Rio, é dos negros de todo o país”. 
Para T. Kaçula, do Samba Autêntico, São 
Paulo é cosmopolita e indecifrável: “Nunca 
vamos dar uma cara ao nosso samba. E isso 
o torna ainda mais interessante”.

Para alguns, sotaque, linguagem, batida dão ao 
samba paulista personalidade própria e peculiar. 
outros nem gostam de comparar: em São Paulo, 
no rio, no Brasil, é tudo uma coisa só Por Tom Cardoso

Samba

ChEio dE 
balanço
Germano: 
“Achavam que 
eu era negro”
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A nova geração 
Chapinha, Maurílio de Oliveira, Paqüe-

ra, Magnu Sousá, T. Kaçula são sambistas 
de primeira grandeza, que há anos vem mu-
dando a cara da música de São Paulo. Cada 
vez mais jovens da periferia se interessam 
pelo samba, e o intenso trabalho de divul-
gação de dois grupos – Samba da Vela e 
Quinteto em Branco e Preto – e de um pes-
quisador incansável, T. Kaçula, tem mui-
to a ver com isso. Magnu e Maurílio são 
do Quinteto em Branco e Preto, criado em 
1997, na zona sul de São Paulo, e batiza-
do pela madrinha Beth Carvalho. A histó-
ria do grupo é curiosa. Magnu e Maurílio 
e os outros integrantes – Everson, Victor e 
Yvison – tocavam em bares de classe mé-
dia, mas não um repertório de que gosta-
vam. “Tinha de mandar ver Negritude Jr., 
Katinguelê, bandas que não faziam a nossa 
cabeça. Como o pessoal só pedia isso, não 
tinha jeito”, lembra Magnu.

intEriorano
Para Osvaldinho da 

Cuíca, sotaque do samba 
paulista é de Pirapora
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O destino começou a mudar no Boca da 
Noite, tradicional bar do Bexiga, onde a 
velha guarda tocava samba bem diferente. 
Magnu conta que o dono do bar, o advogado 
e sambista Wilson Sucena, deu uma bronca 
geral. “Vocês ficam tocando pagode de ter-
ceira qualidade para a burguesia enquanto 
os branquelos daqui cantam samba de ver-
dade e também ganham dinheiro.” Os “bran-
quelos” eram uma galera da pesada, coman-
dada por Eduardo Gudin. Magnu nunca 
mais precisou cantar que “a barata da vizi-
nha está na sua cama”. Ele e Maurílio, meio 
sem querer, acabaram participando de outro 
momento importante para a música de São 
Paulo, junto com Chapinha e Paqüera.

Numa noite de segunda-feira, reuniram-
se num velho armazém da Rua Dr. Antô-
nio Bento, no bairro de Santo Amaro, com 
a idéia de juntar quem gostasse de samba e 
tocar até a meia-noite, já que todos acorda-
vam cedo para o trabalho. “Estava tão bom 
que a gente tocou até de manhã, perdemos 
o controle”, conta Chapinha. Na semana se-
guinte, outro “descontrole”. Maurílio acon-
selhou a compra de um despertador. Mag-
nu, de uma ampulheta. Chapinha sugeriu 
um galo. Paqüera acabou com a discussão: 
acender uma vela e, quando se apagasse, 
seria hora de ir. Nascia o Samba da Vela. 
O movimento reúne sambistas de todos os 

estilos e virou espaço cultural, com exposi-
ções de arte e saraus. Vale até rap ou serta-
neja. “Aqui pode tocar de tudo. Quem man-
da é a vela”, brinca Chapinha.

Do outro lado da cidade, na Vila Mada-
lena, zona oeste, no bar Ó do Borogodó, o 
músico T. Kaçula lidera um trabalho de va-
lorização do samba paulista. Pela casa pas-
saram músicos de todos os estilos e gera-
ções, dispostos a tocar como Geraldo Filme, 
Zeca da Casa Verde e Osvaldinho da Cuíca. 
Kaçula, líder do grupo Samba Autêntico, 
acertou recentemente uma parceria com 
Guga Stroeter, dirigente da ONG Samba-
tá, para lançar uma coleção de 12 discos de 
samba paulista. “Vai ter de tudo.” Os shows 
do Ó do Borogodó revelaram uma cantora 
talentosa, fã de Leny Andrade, Elizeth Car-
doso e Aracy de Almeida: Fabiana Cozza. 
“Há muitos jovens hoje interessados em re-
descobrir e difundir o samba”, diz a canto-
ra. “E o Ó do Borogodó segue como vitrine 
de tudo isso. Tocam lá violonistas como Zé 
Barbeiro e Luizinho 7 Cordas e uma nova 
geração espetacular de músicos.”

sambista sem varizes
Bons tempos aqueles em que se podia 

engraxar os sapatos na Praça da Sé e ouvir 
um Germano Mathias aos seus pés. Ger-
mano é representante do samba sincopa-
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do, apreciado por nomes como Geraldo Pe-
reira, Blecaute, Jorge Veiga, Ciro Monteiro, 
Ary Cordovil e o gaúcho Caco Velho. “Sou 
português por parte de mãe, carioca por 
parte de pai e crioulo por parte do vizinho 
do meu pai”, explica, bem-humorado, sua 
paixão pelo samba.

Aos 72 anos, Germano preserva o jeito 
moleque dos tempos em que cabulava aula 
para cantar samba sincopado, nos anos 50. 
Metade da turma lustrava sapatos e os ou-
tros batucavam. Nascido no Pari, zona leste 

saMba é 
saMba
Para Nenê, 
samba é 
tudo uma 
coisa só Jo
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Mulato Véio, e viajou para o Rio em busca 
de inspiração. Voltou com uma nova ba-
tida na manga, o “culungundum”, mistu-
ra de maracatu com percussão, que revo-
lucionaria o morno Carnaval paulistano. 
“Ouvi jongo numa igreja da Penha, passei 
pelas rodas da Lapa. E fiquei apaixonado 
pela batida da Mangueira. A batida de cai-
xa, o estilo do surdo, era tudo diferente”, 
lembra. “Mostrei para o Paulistinha (com-
positor da Nenê), ele acrescentou o cho-
calho no meio da bateria. O pessoal do 
Peruche, da Vai-Vai ficou de boca aberta, 
escutavam de longe. Hoje a nossa bateria 
não faz mais barulho.”

Nenê, mineiro de Santos Dumont, che-
gou a São Paulo com 7 anos. À frente da es-
cola mais popular da zona leste por quase 
meio século, tem orgulho de várias passa-
gens. A introdução da batida do “culungun-
dum” foi um marco, e só não dura até hoje, 
segundo ele, por falta de competência dos 
atuais mestres de bateria. “Eles não agüen-
tam o tranco”, critica o sambista. Nenê foi 
um dos mais enfáticos a cobrar da então 
prefeita Luiza Erundina a construção de 
uma passarela do samba em São Paulo. 
“Fui pessoalmente exigir. Reclamei mes-
mo”, conta. Em 1991 Erundina inaugurou 
o sambódromo paulistano. O mestre rejeita 
comparações entre São Paulo e Rio. “Sam-
ba é samba em qualquer lugar. A diferença 
é o dinheiro. Os sambistas de lá nasceram 
com o bumbum pra lua. Aqui, não. Os po-
líticos tiram dinheiro da gente e os caras 
que compram as escolas são tudo brancão 
ruim de samba.”

de São Paulo, saiu direto do centro da cida-
de para brilhar na Rádio Tupi. “Na rádio, 
achavam que eu era um cantor negro, por 
causa do balanço da minha voz. Só percebe-
ram que eu não passava de um branquelão 
quando apareci na TV”, conta, orgulhoso.

O primeiro sucesso foi Minha Nega na 
Janela, de 1956. A Situação do Escurinho 
foi uma parceria com o compositor cario-
ca Padeirinho surgida por acaso. “Eu es-
tava jogando sinuca e um amigo, Aldacir 
Louro, disse que tinha um samba de um 
tal Padeirinho que era a continuação do Es-
curinho, sucesso do Cyro Monteiro. Gravei 
e estourei. Ganhei o prêmio Roquete Pin-
to. Hoje só ganho pinto”, brinca. Germano 
mora num modesto apartamento no Jar-
dim Líder, periferia de São Paulo, e luta para 
sobreviver como músico. “Poucos cantam 
samba do meu jeito. Essa é a minha prin-
cipal arma. Tem muito cantor novo aí que 
tenta cantar sincopado, mas não sabe divi-
dir, não teve a escola que eu tive. Acho que 
sou o último dos moicanos.”

Nenê da Vila Matilde
Desde 1997, Nenê da Vila Matilde não 

é mais presidente da escola que leva seu 
nome, a terceira mais antiga de São Paulo, 
fundada em 1949. Aos 86 anos, ainda influi 
em decisões, dá pito nos dirigentes, recla-
ma do samba-enredo e não poupa a tur-
ma da bateria. “Os caras não mudam nada, 
não renovam. A bateria está uma porca-
ria”, reclama. Em 1956, quando a escola 
começou a se tornar repetitiva, ele seguiu 
o conselho do pai, o carioca Aldantino, ou 

vitrinE Fabiana Cozza, cantora da nova safra: “Jovens estão redescobrindo o samba”
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Maurílio
de Oliveira

Magnu 
sousá

Everson
Pessoa

pirapora?
Vanzolini: “O samba de são 
Paulo é o de Adoniran. É urbano, 
sotaque do Bexiga, italianado”

Paulista da gema
No começo dos anos 60, num boteco da 

Rua da Consolação, Osvaldinho da Cuí-
ca comprou uma discussão com Adoniran 
Barbosa: existe ou não um samba genui-
namente paulista ou samba é samba em 
qualquer cidade do Brasil? Para o autor de 
Saudosa Maloca, samba era uma coisa só: 
brasileiro e fim de papo. Osvaldinho, então 
no grupo Acadêmicos da Paulicéia, bateu o 
pé: o samba paulista tinha, sim, linguagem 
própria, interiorana, com uma levada “ca-

langueada”. O próprio Adoniran era uma 
prova de sua teoria. Mas não teve acordo. 
Ficaram de cara amarrada até Osvaldinho 
gravar, em 1967, Mulher, Patrão e Cachaça, 
de Adoniran, que lhe valeu o convite para 
integrar os Demônios da Garoa. 

Agora, Osvaldinho volta à polêmica. Para 
ele existe um samba paulista, genuíno, va-
lente, que precisa ser resgatado com urgên-
cia. “Até os mais estudiosos, como o pessoal 
do Quinteto em Branco e Preto, do Samba da 
Vela, fazem samba carioca sem saber. Com-

Vitor
Pessoa

Yvison
Pessoa

sobrEvivênCia Quinteto em Branco e 
Preto teve de tocar “pagodes de terceira” 
até poder viver do “samba bom”D
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põem no padrão da Velha Guarda da Porte-
la, têm vergonha de cantar com sotaque pau-
lista”, afirma. “Há um certo preconceito com 
o sotaque. Por exemplo, a apresentadora An-
gélica nasceu na Mooca e aparece na televi-
são puxando erres e esses. Eu fico puto.”

Osvaldinho não renega as influências ca-
riocas. Tocou com quase todos os grandes 
compositores do Rio, de Ismael Silva a Nel-
son Cavaquinho. “Só não gravei com Ro-
berto Carlos e Chico Buarque”, diz. “Quan-
do gravei Mulher, Patrão e Cachaça fiz um 
sucesso danado no Rio. Todos queriam sa-
ber quem estava tocando cuíca daquele jei-
to tão diferente”, lembra. Fundador da ala 
de compositores da Vai-Vai, o mestre é de 
opinião que o Carnaval paulista evoluiu, 
embora lamente algumas perdas. “Ganhou 
em profissionalismo, é um espetáculo mui-
to bem organizado. O samba-enredo per-
deu qualidade. Mas mesmo com essa neu-
rose toda, com dez compositores para fazer 
um samba, você sempre acha alguém bom. 
Só não venha dizer que essas marchas, to-
cadas em velocidade, podem ser chamadas 
de samba. Não é, não.” 
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Uruguai

Paraguai

Chile

Bolívia

Brasil
Lima

Equador

Colômbia

Peru

Argentina

Venezuela

Palácio do 
governo e Praça 

das Armas

F
oi quase unânime. Ao comentar 
com amigos que estava de via-
gem marcada para o Peru, logo 
veio a pergunta: “Vai para Ma-
chu Pichu?” Também foi qua-

se uma regra a cara de espanto quando eu 
disse que não, que passaria dez dias em 
Lima, a capital. “Mas o que tem pra fazer 
em Lima?” era sempre a segunda pergun-
ta. Fiquei ainda mais animado a ir a essa 
cidade com cerca de 8 milhões de habitan-
tes, fundada em 1535, que tem em seus ar-
redores vários templos construídos muito 
antes dos incas. 

Embora o fantástico templo incaico de 
Machu Pichu mereça tamanha badalação, 
uma das coisas que se descobrem ao che-
gar a Lima é que dezenas de outras civili-
zações, séculos antes, deixaram seu legado 
espalhado por todo canto. Chimú, cupisni-
que, wari, ischma e lima são algumas cultu-
ras que imperaram em solo peruano e cujos 
nomes fazem parte da viagem. A última deu 
nome à capital.

Em meio a casas, carros e edifícios, bair-
ros modernos e movimentados, Lima deixa 
despontar a imponência secular de templos 
de adobe e pedra, alguns em forma de pirâ-

a capital peruana, mais que simples escala para 
quem vai a machu Pichu, surpreende os que 
se enveredam por seus caminhos coloniais e 
ancestrais Por João Correia Filho, texto e fotos

e sua órbita

viagem

lima 
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o Maravilhoso Um giro por Lima revela belezas como o Arcebispado, com sua varanda entalhada em cedro e a biblioteca do mosteiro

mide, típicos de sua arquitetura ancestral. 
As ruínas de Huaca Pucllana, no bairro de 
Miraflores, conservam os traços da cultura 
lima, surgida entre os séculos 2 e 7 de nossa 
era. Logo na entrada, um pequeno museu 
situa o visitante no tempo e no espaço. 

Ao andar por seus corredores e portais, 
é fácil ter idéia de como se organizava essa 
complexa sociedade, cujos traços arquite-
tônicos resistiram ao tempo e a depreda-
ções e saques, nos últimos anos. Hoje a ci-
dade está protegida por leis e por entidades 
empenhadas em preservar o patrimônio do 
país. O guia explica, por exemplo, que a dis-
posição dos pequenos tijolos de adobe já le-
vava em consideração o risco de terremo-
tos, bastante comuns no Peru.

Lima metropolitana
Nos arredores da Grande Lima, a região 

metropolitana, há outras surpresas. A pri-
meira é o templo de Puruchuco, a dez quilô-
metros da região central. Construído numa 
encosta de pedras, traz em seu interior um 
complicado desenho de labirinto. Aden-

trando salões e corredores, a sensação é de 
estar em local sem saída, feito de barro e 
taipa, com dezenas de pequenos caminhos, 
traçados, segundo estudos arqueológicos, 
justamente para que houvesse um monito-
ramento dos locais de passagem, para o caso 
de uma invasão inimiga e também para con-
trole das ações de seus moradores.

Puruchuco foi a residência do que cha-
mam de curaca, que significa “governan-
te”, e está relacionado com a ocupação do 
Vale de Lima pela cultura ischma (do século 
13 ao 15). Achados arqueológicos recentes, 
como peças de cerâmica e artigos têxteis, 
mostram que também houve influência 
inca, povo que viveu posteriormente, en-
tre os séculos 15 e 16. Era uma espécie de 
edifício público, marcado por um calendá-
rio cerimonial dedicado a atividades reli-
giosas e administrativas. 

Um pouco mais longe, cerca de 30 qui-
lômetros de Lima, está o Templo de Pacha-
camac, um dos mais importantes centros 
de peregrinação religiosa da costa peruana. 
São muito caminhos a ser percorridos a pé, 

por uma estrada de terra que leva a vários 
templos, pertencentes a épocas e culturas 
distintas. As primeiras ocupações dessa re-
gião ocorreram 200 anos antes de Cristo, 
mas foi durante o surgimento da cultura 
lima que se ergueram os templos mais im-
portantes. Mais tarde, por volta do ano 650, 
sofreram a influência da cultura wari e, en-
tre 1200 e 1450, da cultura ischma. No final, 
foram dominados pelos incas. 

A região conhecida como Templo Viejo é 
de origem Lima. Na seqüência vêm os tem-
plos Pintado (wari) e Del Sol (inca), constru-
ção visível de qualquer ponto e talvez a mais 
impressionante. Possui apenas um pequeno 
portal com uma escada que leva até o topo, de 
onde se tem uma visão privilegiada de toda a 
região, com todos os templos e o mar. 

O passeio culmina na grande cidade inca 
conhecida como Mamacona ou Acllawasi, 
nome dado por ser o lugar das acllas, mu-
lheres escolhidas para ser entregues como 
esposas aos governantes. Algo, mal com-
parando, como uma escola preparatória de 
moças, selecionadas para dar continuidade 

o surprEEndEntE sob o Convento de san Francisco estão as catacumbas. Calcula-se que ali foram enterradas mais de 2� mil pessoas
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Huaca 
Huallamarca

A caminho do 
Templo do sol

Ruínas de 
Puruchuco

à linhagem da nobreza e à própria cultura 
vigente. Mas foi aí que chegaram os espa-
nhóis, em meados do século 16, mudando o 
rumo da história, que na maioria das vezes, 
como sabemos, terminou em ruínas. Belas 
e surpreendentes.

Viagem ao Centro 
O Centro Histórico de Lima é o local mais 

visitado por quem está de passagem para ou-
tros locais do país. Patrimônio Histórico da 
Humanidade desde 1988, chama a atenção 
pelo clima da Praça das Armas. Ali estão dis-
postos a sede do governo, a Casa de Pizar-
ro, fundador da cidade, onde reside hoje o 
presidente; a Catedral, construída na mes-
ma época do nascimento da cidade e refeita 
em 1564, inspirada na Catedral de Sevilha; 
o Arcebispado, cujo destaque é a impressio-
nante varanda entalhada em cedro da Nica-
rágua, madeira fina que permite desenhos 
minuciosos; e uma série de edifícios colori-
dos, também da época colonial, que abrigam 
restaurantes e escritórios. O chafariz foi de-
senhado por Gustave Eiffel, o mesmo arqui-
teto que projetou a famosa torre francesa. 

A algumas quadras dali está a Igreja e 
Convento de San Francisco, edificação de 
1674, considerada o maior conjunto mo-
numental de arte colonial da América. São 
deslumbrantes a biblioteca do mosteiro, 
com suas estantes, escadas em caracol e 
uma mobília antiqüíssima, a Sala do Ór-
gão, e a sacristia, repleta de imagens ador-
nadas com ouro, azulejos espanhóis e belas 
pinturas dos séculos 17 e 18. 

Nas catacumbas, sob o convento, a ilumi-
nação trêmula confunde a visão e o chei-
ro de terra remete ao passado. Conforme 
os olhos se habituam à pouca luz, perce-
be-se dentro de grandes poços e valas os-
sos dispostos de forma displicente ou dese-
nhos geométricos, que combinam crânios, 
pernas e braços. Segundo historiadores, ali 
estão enterradas pessoas que morreram em 
Lima até 1808 – mais de 25 mil –, quando foi 
construído o primeiro cemitério da cidade. 
Nas catacumbas, hoje fechadas, reinam o 
silêncio e uma beleza irônica, que nos põem 
a refletir sobre a vida e a morte. 

vá além
Pesquise:
www.peru.inf/lima e www.limavision.com
Templo Pachacamac: 
pachacamac.perucultural.org.pe 
Huaca Pucllana: 
pucllana.perucultural.org.pe 
Templo Puruchuco: 
museopuruchuco.perucultural.org.pe
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ao deus da abundância
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T
odo final de janeiro as cores e cheiros bolivianos tomam conta da Praça Kantuta, no Canindé, zona norte de São Paulo. A co-
memoração é especial: uma homenagem ao dia de Ekeko, o deus da abundância. Reunidos, bolivianos, argentinos e, claro, 
(poucos) paulistanos. Nas barracas, pequenos artesanatos chamados alasitas simbolizam os sonhos que os fiéis querem ver 
realizados no ano que está começando. Há malas, ônibus e carros que representam o desejo de viajar ou voltar à terra natal; 
saquinhos de arroz e mesas de jantar que remetem à fartura dentro de casa; galinhas que prometem dar um jeito na vida amo-

rosa; maços de dólares e outras moedas para trazer abonança. Depois de comprada a alasita, é preciso levá-la para Ekeko, um homem 
vestido como a divindade, que vai abençoá-la. Só ele pode fazer isso: rega o objeto com álcool, vinho e cerveja, passa pela fumaça da fo-
gueira, enquanto pede, num espanhol incompreensível, para Ekeko realizar o desejo do fiel. Ao final, resta apreciar as apresentações de 
danças típicas, comer uma empanada, ou salteña, comprar um chá de coca ou uma colorida malha típica e ir para casa, com a enorme 
esperança de que a vida ainda vai melhorar. Por Xandra Stefanel 
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Por Xandra stefanel (xandra@revistadobrasil.net)Curta essa dica

O mito de Heracles – mais conhecido 
pelo nome romano de Hércules 
– inspirou o diretor Ricardo Elias 
no filme Os 12 Trabalhos (2007). 
Heracles (Sidney Santiago, de Cidade 
de Deus) é um jovem negro, da 
periferia, que após uma passagem pela Febem arruma 
emprego como motoboy com a ajuda do primo Jonas 
(Flavio Bauraqui). Para ser admitido precisa realizar 
12 tarefas ao longo do dia. Dá de cara com burocracia, 
preconceito, intolerância, desconfiança e tragédias. Ao 
redor de uma motocicleta, a metrópole como ela é.

Vida louca

Detalhes geográficos, arquitetônicos, culturais, sociais, antropológicos e 
etnográficos do Brasil figuram em 77 obras de 24 artistas na exposição 
fotográfica Brasil: desFocos (O Olho de Fora), no Paço das Artes, na Cidade 
Universitária, em São Paulo. A mostra compõe um mosaico livre de 
estereótipos e preconceitos com relação ao país, como a “desconstrução” 
do mexicano de Damián Ortega (ao lado). Destaque para o retrato de Pelé, 
feito pelo criador da pop art, Andy Warhol. De terça a sexta, das 11h30 às 
19h; sábado, domingo e feriado, 12h30 às 17h30. Grátis.  
Tel.: (11) 3814-4832. Até 13 de abril.

Olhar estrangeiro

Manifesto
A cultura hip-hop entrou na parada de 
reagir às agressões de toda ordem contra o 
universo feminino. Oficinas realizadas com 
comunicadoras de rádio e MCs em todas 
as regiões do país pelo Núcleo de Jovens da 
ONG Cemina mergulharam intensamente no 

assunto, e o resultado foi o CD Mulheres do Hip Hop Unidas pelo Fim 
da Violência contra a Mulher. Você pode baixar todas as músicas do 
álbum em www.hiphopsemviolencia.org.br.

Elas por eles
Luíza, Renata, Teresa, Morena, Carolina... O 
CD Um Nome de Mulher (Biscoito Fino, R$ 20) 
traz 13 canções de mestres da música popular 
brasileira, entre eles Chico Buarque, Dorival 
Caymmi, Tom Jobim, Billy Blanco, Toquinho. Os 
temas: mulheres que de alguma forma mexeram 

com sua inspiração e se transformaram em clássicos da MPB.

Desconstruindo Deus
Com apenas 90 páginas, escrito em forma 
de carta para um “você” cristão católico, 
evangélico, protestante de outras linhas, 
batista, pentecostal, testemunha-de-jeová 
etc., o livro Carta a uma Nação Cristã (Cia. 
das Letras, R$ 29, em média), do americano 
Sam Harris, é demolidor. Harris afirma que 
as religiões são meras representações, sem 
nenhum embasamento racional, prejudiciais 

ao futuro da humanidade. Focada na realidade americana, o que 
vale para outros países, a epístola de Harris pega pesado contra as 
manipulações que as seitas provocam na política e na gestão pública. 
Com prefácio do polêmico Richard Dawkins, autor de Deus, um 
Delírio, abastece a fé e os argumentos dos ateus praticantes. 

sidney 
santiago 
e Flavio 
Bauraqui
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Paul Giamatti 
em cena com 

Hope Davis

As mulheres 
de Almodóvar
Raimunda (Penélope Cruz) vive com um marido tarado, 
desempregado e tem uma filha em plena adolescência. Rala muito 
para manter a casa. Sua irmã Sole (Lola Dueñas) ganha a vida com 
um salão de beleza ilegal. A mãe delas, depois de morta, reaparece 
para acertar pendências. O abuso sexual, os mistérios da afetividade 
e o alcance da loucura dão o eixo dessa história, como é peculiar nos filmes de 
Almodóvar. Volver (2006) é dramático, engraçado e surpreendente. 

Arte eletrônica
O File é considerado um dos maiores festivais de arte, linguagem eletrônica e 

tecnologia do Brasil e da América Latina. Neste ano será apresentado no Rio de 
Janeiro e em Porto Alegre, com 220 obras de artistas de mais de 20 países sobre 

web arte, net arte, vida artificial, hipertexto, animação computadorizada, realidade 
virtual e software arte. Tem também games, filmes interativos, e-vídeos, panoramas 

digitais (fotos 360 graus) e instalações de arte eletrônica. De terça a domingo, das 
11h às 20h. No Rio, no Espaço Oi Futuro, tel. (021) 3131-3060, até 30 de março. 

Em POA, no Santander Cultural, (51) 3287-5940.

Plural
Cronópios – Literatura e Arte 
no Plural é um site de literatura 
e poesia que se propõe a discutir 
essas artes através de textos em 
prosa, poesia, artigos, críticas e 
ensaios. Traz lançamentos de livros, 
indicações de blogs, resenhas e, no 
link TV Cronópio, entrevistas em 
vídeo com escritores, tradutores, 
diretores de cinema e músicos. 
Tem também como baixar a revista 
de literatura Mnemo Zine. E, para 
as crianças, a diversão inteligente 
no Cronopinhos, com histórias, 
ilustrações e lançamentos. Quem 
gosta de viajar em frente ao 
computador deve dar uma passada 
em www.cronopios.com.br.

Penélope 
Cruz

As colônias do barão
A mostra Barão Hirsch e Suas Colônias na América 
– Memória de uma Emigração, de Carlos Goldgrub, é 
formada por 30 painéis de fotos feitas durante visitas 
às antigas colônias do barão. No Brasil eram duas: 
Três Irmãos e Philipson, no Rio Grande do Sul. Um 
panorama da imigração judaica de origem asiática 
e européia rumo à América e do que restou dessas 
colônias. Centro de Cultura Judaica de São Paulo, de 
segunda a sexta, das 10h às 21h, sábado das 14h às 
19h e domingo das 11h às 19h. Até 3 de abril. Tel.: 
3065-4333. Rua Oscar Freire, Metrô Sumaré.



�0     rEVISTa Do BraSIL    março    2008

Por José Roberto Torero

outros oitos
Como a numerologia explica este 
misterioso fato, mas a verdade é que todos 
os anos terminados em oito são especiais

José Roberto Torero é escritor, roteirista de cinema e TV e blogueiro (blogdotorero.blog.uol.com.br)

Crônica

H
á oitos em todo lugar. Há oitos gelados, como duas 
bolas de sorvete, há oitos etílicos, como dois vinhos 
na adega, há oitos brincalhões, como o autorama, há 
oitos violentos, como o cano duplo da Winchester, 
há oitos poéticos, como a lua a se refletir no mar, e, é 

claro, há um oito neste ano de 2008.
Em 1938, por exemplo, foi inventado o Super-Homem, o mais 

poderoso de todos os super-heróis. E Getúlio Vargas inventou “A 
Hora do Brasil”, depois conhecida como “A Hora do Brasil desli-
gar o rádio”.

1968 é tão excepcional que é chamado de “o ano que não ter-
minou”. Se bem que hoje em dia há quem diga que nada sobrou 
dele.

Em 1908 chegaram aqui os primeiros japoneses, trazendo sushis, 
sashimis e karaokes. E em 1918 houve a única precipitação de neve 
em São Paulo. 

Já 1928 foi um ano de extremos. Enquanto Mário de Andrade 
criava Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, Josemaría Escrivá 
de Balaguér criava a Opus Dei. Sem falar que é o ano da penicilina 
e de Mickey Mouse, que muitos dizem serem as duas drogas mais 
poderosas inventadas pela humanidade.

Em 1958 tivemos uma safra excelente: foi lançado o elepê Can-
ção do Amor Demais, marco inicial da Bossa Nova, ganhamos a 
primeira Copa do Mundo, com Didi, Garrincha e Pelé, e foi in-
ventado o bambolê. 

Enquanto os argentinos vêem 1978 com o orgulho da primeira 
conquista de uma Copa, os brasileiros sempre haveremos de lem-
brar-nos daquela suspeitíssima vitória da seleção azul e branco por 
6 a 0 sobre o Peru, que nos tirou da final do campeonato.

Em 1968 foi baixado o AI-5, que desrespeitava totalmente a De-
claração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que diz em seu 
artigo V: “Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento 
ou castigo cruel, desumano ou degradante”. 

Ainda em 68, Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores perdeu 
para Sabiá, o doutor Zerbini fez o primeiro transplante cardíaco 
no Brasil, a brasileira Martha Vasconcellos foi eleita Miss Uni-
verso e o estudante paraense Edson Luís de Lima Souto, de 16 

anos, foi morto pela polícia carioca num restaurante de sugestivo 
nome: Calabouço. Ao contrário do que o governo publicou na épo-
ca, Edson não era líder estudantil nem participava de confrontos 
armados. Estava apenas almoçando.

Dez anos depois nasceram a Declaração Universal dos Direi-
tos dos Animais e o bebê de proveta. E, no ABC, a greve na Saab-
Scania inauguraria uma nova fase do sindicalismo brasileiro, co-
locando nos jornais, pela primeira vez, um tal de Luiz Inácio. Ah, 
30 anos fazem diferença... 

Em 1988, ano de oito duplo, duas vitórias: é promulgada a atual 
Constituição Federal e Senna ganha seu primeiro GP de F-1.

Uma conversa histórica, entre dois líderes mundiais, aconteceu 
em 1998: Shakira encontrou-se com João Paulo II. Além disso, 
Fernando Henrique foi o primeiro presidente reeleito do Brasil e, 
entre suas primeiras medidas, desvalorizou o real, mantido arti-
ficialmente em alta até sua vitória nas urnas. 

Outra queda, tão real quanto a do real, foi a do edifício Palace II, 
no Rio de Janeiro, construído com material de péssima qualidade 
pela empresa do então deputado federal Sérgio Naya. 

E, também há dez anos, o Brasil morria na praia do Stade de 
France, em Saint-Denis, depois da histórica amarelada de Ronal-
dinho. 

1998 não foi mesmo uma grande data. Mas todo ano terminado 
em oito tem alguma coisa boa e, com o avançar da idade, vamos 
aprendendo a ver apenas os acontecimentos que nos interessam. 
Como os dez anos do lançamento do Viagra, por exemplo.  


